
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
คาํนาํ 
สารบญั 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา      ก 
บทที�  1  ขอ้มูลพื&นฐานทางการศึกษา       1 
บทที�  2  แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา      20 
บทที�  3  ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา     25 
บทที�  4  สรุปผลการประเมินและแนวทางการพฒันารายมาตรฐาน    106 
บทที�  5  การประเมินพฒันาการ  และความสามารถทางการเรียนของผูเ้รียน   117 
บทที�  6  แนวทางการพฒันาสถานศึกษในอนาคต      125 
 ภาคผนวก 
 ผลการประเมินใน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้      127 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัการศึกษาปฐมวยั    129 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัการศึกษาขั&นพื&นฐาน    130 
รายงานผลการทดสอบระดบัชาติขั&นพื&นฐาน (O-NET) ชั&น ป.6   138 
รายงานผลการทดสอบระดบัชาติขั&นพื&นฐาน (O-NET) ชั&น ม.3   146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สารบัญ 



 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตวับ่งชี&  

ผลการประเมินอิง
เกณฑ ์

ผลการประเมินอิง
สถานศึกษา 

ค่าเฉลี�ย 
ผลการรับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ ค่าเฉลี�ย 

ระดบั
คุณภาพ 

ค่าเฉลี�ย 
ระดบั

คุณภาพ 
ด้านปัจจัย 
มาตรฐานที� 1    ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มี
วฒิุ / ความรู้ความสามารถตรงกบังานที�
รับผดิชอบหมั�นพฒันาตนเองเขา้กบัชุมชนได้
ดี มีครูและบุคลากรสนบัสนุนเพียงพอ 

 
3.IJK 

 
ดีมาก 

 
L 

 
ดีมาก 

 
3.MNM 

 
ไดม้าตรฐาน 

(ระดบัปฐมวยั) 
มาตรฐานที� 2 ครู มีความสามารถในการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ
และเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

 
3.KJM 

 

 
ดีมาก 

 
L 

 
ดีมาก 

 
3.MPQ 

 
ไดม้าตรฐาน 

(ระดบัพื&นฐาน) 
มาตรฐานที� 2 ครู มีความสามารถในการ
จดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพและ
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

 
3.IKL 

 
ดีมาก 

 
L 
 

 
ดีมาก 

 

 
3.MRK 

 
ไดม้าตรฐาน 

มาตรฐานที� 3     ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํ และมี
ความสามารถในการบริหารจดัการศึกษา 

3.929 ดีมาก 4 ดีมาก 3.QIP ไดม้าตรฐาน 

มาตรฐานที� 4    สถานศึกษามีจาํนวนผูเ้รียน
และอายตุามเกณฑ์ (สมศ. 8.5.3) 

3.QMQ ดีมาก L ดีมาก 3.994 ไดม้าตรฐาน 

มาตรฐานที� 5  สถานศึกษามีทรัพยากรและ
สภาพแวดลอ้มที�เอื&อต่อการจดัการศึกษาอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

 
3.211 

 
ดี 

 
4 

 
ดีมาก 

 
3.605 

 
ไดม้าตรฐาน 

ด้านกระบวนการ 
มาตรฐานที� 6  สถานศึกษามีการจดัองคก์ร 
โครงสร้าง ระบบการบริหารและพฒันา
องคก์รอยา่งเป็นระบบและครบวงจร 

 
R.KTN 

 
ดีมาก 

 
L 
 

 
ดีมาก 

 
R.860 

 
ไดม้าตรฐาน 

มาตรฐานที� 7   สถานศึกษามีการบริหาร 
และจดัการศึกษาโดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน 

R.889 ดีมาก 4 ดีมาก R.944 ไดม้าตรฐาน 

 



 

มาตรฐาน/ตวับ่งชี&  

ผลการประเมินอิง
เกณฑ ์

ผลการประเมินอิง
สถานศึกษา 

ค่าเฉลี�ย 
ผลการรับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ ค่าเฉลี�ย 

ระดบั
คุณภาพ 

ค่าเฉลี�ย 
ระดบั

คุณภาพ 
(ระดบัปฐมวยั) 
มาตรฐานที� 8   สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร 
และกระบวนการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญั  

 
3.918 

 
ดีมาก 

 
4 

 
ดีมาก 

 
3.QPQ 

 
ไดม้าตรฐาน 

(ระดบัพื&นฐาน) 
มาตรฐานที� 8   สถานศึกษามีการจดั 
หลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญั  

 
R.ITI 

 
ดีมาก 

 
L 

 
ดีมาก 

 
R.MJR 

 
ไดม้าตรฐาน 

มาตรฐานที� 9   สถานศึกษามีการจดักิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย  

R.8LK ดีมาก L ดีมาก R.Q24 ไดม้าตรฐาน 

มาตรฐานที� 10     สถานศึกษามีการจดั
สภาพแวดลอ้มและการบริการที�ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตาม
ศกัยภาพ  

R.716 ดีมาก 4 ดีมาก R.MPM ไดม้าตรฐาน 

มาตรฐานที� 11  สถานศึกษามีการสนบัสนุน
และใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

3.336 ดีมาก 4 ดีมาก 3.668 ไดม้าตรฐาน 

มาตรฐานที� 12   สถานศึกษามีการร่วมมือกนั
ระหวา่งบา้น  องคก์รทางศาสนา และสถาบนั
ทางวชิาการเพื�อพฒันาวถีิการเรียนรู้ในชุมชน 

3.578 
 

ดีมาก 4 ดีมาก 3.789 
 

ไดม้าตรฐาน 

มาตรฐานที�  13   สถานศึกษามีการจดัระบบ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วน
หนึ�งของการบริหารการศึกษา 

3.992 
 

ดีมาก 4 ดีมาก 3.996 
 

ไดม้าตรฐาน 

ด้านผลผลติ 
(ระดบัปฐมวยั) 
มาตรฐานที� 14   ผูเ้รียนมีคุณธรรม   จริยธรรม   
และค่านิยมที�พึงประสงค ์

 
 

3.751 
 

 
 

ดีมาก 

 
 

L 

 
 

ดีมาก 

 
 

3.MKI 
 

 
 

ไดม้าตรฐาน 

 



 

มาตรฐาน/ตวับ่งชี&  

ผลการประเมินอิง
เกณฑ ์

ผลการประเมินอิง
สถานศึกษา 

ค่าเฉลี�ย 
ผลการรับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ ค่าเฉลี�ย 

ระดบั
คุณภาพ 

ค่าเฉลี�ย 
ระดบั

คุณภาพ 
มาตรฐานที� 15    ผูเ้รียนมีจิตสาํนึกในการ
อนุรักษ ์และพฒันาสิ�งแวดลอ้ม  

3.8T6 
 

ดีมาก L ดีมาก 3.913 
 

ไดม้าตรฐาน 

มาตรฐานที�  16   ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน   
รักการทาํงาน   สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้�นได ้
และมีเจตคติที�ดีต่ออาชีพสุจริต  

3.637 
 

ดีมาก L ดีมาก 3.818 
 

ไดม้าตรฐาน 

มาตรฐานที� J7   ผูเ้รียนมีความสามารถในการ
คิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวจิารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรอง คิดแบบองค์
รวมทั&งระบบ และมีวสิัยทศัน์ 

2.859 
 

ดีมาก 4 ดีมาก 3.430 
 

ไดม้าตรฐาน 

มาตรฐานที� 18   ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะ ที�
จาํเป็นตามหลกัสูตร  

3.849 
 

ดีมาก 4 ดีมาก 3.924 
 

ไดม้าตรฐาน 

มาตรฐานที� J9   ผูเ้รียนมีทกัษะในการ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง     

2.511 
 

ดีมาก 4 ดีมาก 3.256 
 

ไดม้าตรฐาน 

มาตรฐานที�  20    ผูเ้รียนมีสุขนิสัย สุขภาพ
และสุขภาพจิตที�ดี  

3.870 
 

ดีมาก L ดีมาก 3.935 ไดม้าตรฐาน 

มาตรฐานที�  21   ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและ
ลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

3.963 
 

ดีมาก L ดีมาก 3.981 
 

ไดม้าตรฐาน 

มาตรฐานที� 22   ผูเ้รียนเป็นสมาชิกที�ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และปฏิบติัตนตาม
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 

3.982 
 

ดีมาก L ดีมาก 3.991 
 

ไดม้าตรฐาน 

ด้านผลผลติ 
(ระดบัพื&นฐาน) 
มาตรฐานที� 14   ผูเ้รียนมีคุณธรรม   จริยธรรม   
และค่านิยมที�พึงประสงค ์

 
 

3.645 
 

 
 

ดีมาก 

 
 

4 

 
 

ดีมาก 

 
 

3.823 
 

 
 

ไดม้าตรฐาน 

มาตรฐานที� 15    ผูเ้รียนมีจิตสาํนึกในการ
อนุรักษ ์และพฒันาสิ�งแวดลอ้ม  

3.820 
 

ดีมาก 4 ดีมาก 3.910 
 

ไดม้าตรฐาน 



 

มาตรฐาน/ตวับ่งชี&  

ผลการประเมินอิง
เกณฑ ์

ผลการประเมินอิง
สถานศึกษา 

ค่าเฉลี�ย 
ผลการรับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ ค่าเฉลี�ย 

ระดบั
คุณภาพ 

ค่าเฉลี�ย 
ระดบั

คุณภาพ 
มาตรฐานที�  16   ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน   
รักการทาํงาน   สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้�นได ้
และมีเจตคติที�ดีต่ออาชีพสุจริต  

3.468 
 

ดีมาก 4 ดีมาก 3.KRL 
 

ไดม้าตรฐาน 

มาตรฐานที� J7   ผูเ้รียนมีความสามารถในการ
คิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวจิารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรอง คิดแบบองค์
รวมทั&งระบบ และมีวสิัยทศัน์ 

3.LKK 
 

ดีมาก L ดีมาก 3.KRQ 
 

ไดม้าตรฐาน 

มาตรฐานที� 18   ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะ ที�
จาํเป็นตามหลกัสูตร  

3.PJM 
 

ดีมาก 4 ดีมาก 3.KPQ 
 

ไดม้าตรฐาน 

มาตรฐานที� J9   ผูเ้รียนมีทกัษะในการ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง     

3.LPJ 
 

ดีมาก L ดีมาก R.KTP ไดม้าตรฐาน 

มาตรฐานที�  20    ผูเ้รียนมีสุขนิสัย สุขภาพ
และสุขภาพจิตที�ดี  

R.MNR ดีมาก 4 ดีมาก R.QNJ ไดม้าตรฐาน 

มาตรฐานที�  21   ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและ
ลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

3.852 
 

ดีมาก 4 ดีมาก 3.926 ไดม้าตรฐาน 

มาตรฐานที� 22   ผูเ้รียนเป็นสมาชิกที�ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และปฏิบติัตนตาม
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 

R.857 ดีมาก 4 ดีมาก R.928 ไดม้าตรฐาน 

มาตรฐานที�  23    ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู 
และผูเ้รียนมีคุณภาพเป็นที�ยอมรับของ
ผูป้กครอง และชุมชน 

3.913 ดีมาก 4 ดีมาก R.956 ไดม้าตรฐาน 

มาตรฐานที�  24    สถานศึกษามีมาตรฐานเป็น
ที�พึงพอใจและยอมรับโดยผูป้กครองและ
ชุมชน   ใหก้ารสนบัสนุนและมีส่วนร่วมใน
การพฒันาการศึกษา  

3.960 ดีมาก 4 ดีมาก 3.980 ไดม้าตรฐาน 

 



 

ผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมไดม้าตรฐานคุณภาพองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
� ไดม้าตรฐาน    � ไม่ไดไ้ม่ไดม้าตรฐาน 

        สรุปวา่  ผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ไดม้าตรฐานคุณภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  
กล่าวคือ  
         * ระดับปฐมวยั   มีค่าเฉลี�ยของผลประเมินทั&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 กวา่เกณฑที์�กาํหนดคือ 2.75  โดยมี  
TL  มาตรฐาน  ที�ไดรั้บการรับรองมาตรฐานคุณภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  และยงัมีมาตรฐานที�มีระดบั  -  
จาํนวน  -  มาตรฐาน คือ มาตรฐานที�.....,.......,....... 
         * ระดับขั#นพื#นฐาน   มีค่าเฉลี�ยของผลประเมินทั&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 กวา่เกณฑที์�กาํหนดคือ 2.75  โดยมี  
TL  มาตรฐาน  ที�ไดรั้บการรับรองมาตรฐานคุณภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  และยงัมีมาตรฐานที�มีระดบั  -  
จาํนวน  -  มาตรฐาน คือ มาตรฐานที�.....,.......,....... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที' ( 
ข้อมูลพื#นฐานของสถานศึกษา 

(. ข้อมูลทั'วไป 
     J.J ชื'อ สถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั (นครผลพิทยาคาร)       ตั&งอยูเ่ลขที�  J/J      หมู่ที�  J 
            ถนน เพชรเกษม    ตาํบล  บา้นใหม่     อาํเภอ   สามพราน     จงัหวดั  นครปฐม  รหสัไปรษณีย ์ KRJJN      
           โทรศพัท ์  N - TLTQ – NKKK โทรสาร  N – TLTQ - NKKK   ต่อ 104 
            Website  :     htt://www.td.ac.th/ 
     J.T สังกดั   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่     อาํเภอ สามพราน  จงัหวดั นครปฐม 
     J.R เปิดสอนตั&งแต่ระดบั  อนุบาลศึกษา  ถึงระดบั  มธัยมศึกษาตอนตน้ 
     J.L กลุ่มการศึกษาทอ้งถิ�นที� J 
๒.  ข้อมูลเกี'ยวกบัการบริหารสถานศึกษา 
      T.J   นายสุรพงษ ์ อริยวฒัน์วงศ ์   ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ (คศ.R) 

วฒิุการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท   สาขาการบริหารการศึกษา 
ดาํรงตาํแหน่งในสถานศึกษานี&ตั&งแต่วนัที�  27  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ.  TPLP    จนถึงปัจจุบนั 

       T.T  รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา(ที�ไดรั้บแต่งตั&ง)    J    คน 
  นางเสาวลกัษณ์    อินแสน 

 วฒิุการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท    สาขาการบริหารการศึกษา  วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ (คศ.R) 
       T.R  ประวติัของสถานศึกษา    

โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั  ตั&งอยูบ่นที�ดินของวดัเทียนดดั    เลขที�  1/1  หมู่ที�  1   ตาํบลบา้นใหม่  อาํเภอ
สามพราน  จงัหวดันครปฐม   ตั&งขึ&นตาม พ.ร.บ. ประถมศึกษา  พ.ศ. 2477  เมื�อวนัที� 1  พฤษภาคม   พ.ศ. 2478   เดิมใช้
ศาลาการเปรียญของวดัเป็นที�เรียน   ต่อมาพระยาอนุรัตน์  นฤผดุง   นายอาํเภอสามพราน ร่วมดว้ย   พระอธิการผล 
(พระครูอาทรพิทยคุณ)  อดีตเจา้อาวาสวดัเทียนดดั  และ  นายเติม   วรรณดิลก (ศึกษาธิการอาํเภอ)  พร้อมดว้ยราษฎร  
พอ่คา้   คหบดี   ครู และนกัเรียน  ไดร่้วมกนัหาเงินลงมือปลูกสร้าง  เมื�อวนัที�  13  กนัยายน  พ.ศ. 2482  โดยใชเ้งินใน
การก่อสร้างทั&งสิ&น   4,875.34   บาท  ซึ� งรวมเงินอุดหนุน จากรัฐบาลด้วย  800  บาท   เป็นอาคารเรียน แบบ ป.02  
จาํนวน 4  ห้องเรียน  ใตถุ้นสูง  เสาล่าง  เทคอนกรีต    ชั&นบนเป็นไม ้ เสาไมย้าง  ขื�อบนและพื&นใชไ้มเ้ต็ง  ไมต้ะแบก   
ฝา  เพดานใชไ้มย้าง  โรงเรียนหลงันี& มีขนาดกวา้ง  8.10 x 30.14  เมตร มุขกลางยื�น 4  เมตร      ตั&งอยูริ่มแม่นํ&าทางดา้น
ตะวนัตกของวดั 
 ปี พ.ศ. 2519  ท่านพระครูอาทรพิทยาคุณ (ผล) อดีตเจา้อาวาส และพระครูมนูญกิจจานุวตัร(แสวง) อดีตรอง
เจา้อาวาส  ร่วมกบัคณะกรรมการศึกษาไดข้ออาคารแบบ  017  ดดัแปลงบนัได 2 ขา้ง 10 หอ้งเรียน  ดว้ยงบพิเศษ  ของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั    760,000  บาท   โดยทางวดัรับเหมาเองและก่อสร้างในที�ดินแห่งใหม่มีเนื&อที�ประมาณ 1  
ไร่  2  งาน    การไดรั้บงบพิเศษสร้างอาคารนี&      ไดรั้บความอนุเคราะห์    จากนายชูสง่า  ฤทธิประสาท  อดีตอธิบดี
กรมการปกครอง   และ นายนนท ์ วรรักษา  อดีต ส.ส. จงัหวดัปทุมธานี  คณะกรรมการดาํเนินการไดใ้หน้ามอาคารวา่  



 

“ อาทรฤทธิประสาท ”    เพื�อเป็นเกียรติแก่ผูมี้อุปการะคุณ  มีอาคารประกอบ  คือ  บา้นพกัครู  2  หลงั  สุขา  1  หลงั   
โรงฝึกงาน 1 หลงั  ทางวดัไดจ้ดัก่อกาํแพงกั&นเป็นคอนกรีตแบ่งเขต มีการจดัการศึกษาผูใ้หญ่ช่วงปี  พ.ศ. 2524 – 2527 

ต่อมา พ.ศ. 2530  ทางโรงเรียนไดข้ออนุมติัรื& ออาคารหลงัที� 1 (ป.02)  ซึ� งสร้างมา 48 ปี  ชาํรุดทรุดโทรมมาก     
และทางราชการอนุมติัให้รื&อถอน ในวนัที� 14   มกราคม   พ.ศ. 2531  คณะกรรมการศึกษาฯไดไ้ปขอความอนุเคราะห์
จาก นายชาญ  แตม้คงคา  ผูจ้ดัการโรงงานลูกกวาดเม่งเชง้ จาํกดั  ดาํเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105/29      
พร้อมทาํถนนคอนกรีตหนา้โรงเรียนตลอดแนว  ถมสนาม  ทาํเสาธง  สนามเด็กเล่น  คิดเป็นมูลค่า 2  ลา้นกวา่บาท  ได้
เปิดอาคารเรียนหลงันี&   เมื�อวนัที� 11 มีนาคม พ.ศ.2535 และเปิดทาํการสอนตั&งแต่ชั&นเด็กเล็ก ถึงชั&นมธัยมศึกษาปีที� 1 

ปี  พ.ศ.  2535 อาคารเรียนไม่เพียงพอกบันกัเรียนที�เพิ�มขึ&น  นายวลิยั   ซิ&มเจริญ  ประธานกรรมการศึกษา  นาย
เกษม  บุญประคอง  กาํนนัตาํบลบา้นใหม่ สมยันั&น และอ.วาสนา   รุ่งสฤษศกัดิq    อาจารยใ์หญ่สมยันั&น  ไปขอความ
อนุเคราะห์ จาก   นายชาญ   แตม้คงคา   ร่วมกบัประชาชน  บริษทั   หา้งร้าน  โรงงานต่าง ๆ ก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  
พิเศษ 2/28  จาํนวน  18   ห้องเรียน  และสร้างสนามบาสเกตบอล  1  สนาม  สร้างเขื�อนตามแนวตลิ�งแม่นํ& าท่าจีน  สิ&น
เงินงบประมาณ  8  ล้านกว่าบาท   เปิดอาคารเมื�อวนัที�  8  พฤษภาคม พ.ศ. 2538  ปี พ.ศ. 2547  ก่อสร้างส้วม แบบ 
สปช. 601/26   ไดรั้บงบประมาณจากทางราชการ    90,900  บาท  ซึ� งไม่เพียงพอ   จึงของบประมาณสนบัสนุนจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั&นพื&นฐานโรงเรียนวดัเทียนดดัเพิ�ม เติมอีกจาํนวน   30,000   บาท 

ปีการศึกษา TPPJ   สํานกังานเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ไดข้อรับโอนโรงเรียน   และสํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั&นพื&นฐาน    ไดพ้ิจารณาอนุมติัใหโ้รงเรียนวดัเทียนดดัโอนไปสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น    โดยนาย
ทวีพล   แพเรือง   ผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื&นที�การศึกษานครปฐม เขต T  และ  นายไพรวลัย์   กวยรักษา  
นายกเทศมนตรีตาํบลออ้มใหญ่  ลงนามเอกสารการถ่ายโอนภารกิจดา้นการศึกษา  ทรัพยสิ์น หนี& สินและบุคลากรของ
สถานศึกษาเรียบร้อยแลว้  เมื�อวนัที�  TR  พฤษภาคม  TPPJ   

วนัที�   JM   มิถุนายน   พ.ศ. TPPJ   เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่    ไดเ้ปลี�ยนแปลงชื�อโรงเรียนจากเดิม “ โรงเรียน
วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร) ”  เป็น  “ โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั (นครผลพิทยาคาร)  โดยใชอ้กัษรยอ่ปักหนา้ 
อกเสื&อนกัเรียนดา้นขวาใช ้ ท.ด.  เพิ�มอกัษร  ท.๑  อยูเ่หนือคาํวา่  ท.ด.  เป็น “ท.๑ท.ด.” 
 ปีการศึกษา TPPT เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่   ได้ดาํเนินการจดัสร้างอาคารเรียนขนาด L ชั&น JM ห้องเรียน  
ดาํเนินการก่อสร้างโดยบริษทั  เรืองศิริ จาํกดั  ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั&งสิ&น  21,234,567 บาท   การก่อสร้าง
แลว้เสร็จและส่งมอบในปลายเดือนตุลาคม TPPT 
        T.L  ปรัชญา วสิัยทศัน์  และเป้าหมายของสถานศึกษา    
               ปรัชญาโรงเรียน    :  มีวนิยั   มีคุณธรรม   ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
   คติพจน์ของโรงเรียน     :  สุวชิาโน  ภว ํ โหติ   ผูรู้้ดีเป็นผูเ้จริญ 
               วสัิยทัศน์ของโรงเรียน  :  นกัเรียนโรงเรียนวดัเทียนดดั   มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

   ขั&นพื&นฐาน  มีคุณธรรม  กา้วทนัเทคโนโลย ี บุคลากรในโรงเรียนมีการพฒันา 
   อยา่งต่อเนื�อง  โรงเรียนเป็นที�ยอมรับของชุมชน  

 

 



 

               เป้าหมายของสถานศึกษา    
               เพื�อใหง้านต่างๆของโรงเรียน     มีการพฒันาไปอยา่งเหมาะสมกบัสภาพของโรงเรียนและความตอ้งการของ
ชุมชน    และเป็นไปตามวสิัยทศัน์ของโรงเรียนจึงไดก้าํหนดเป้าหมายของโรงเรียนไว ้ ดงันี&  
   1.  นกัเรียนเป็นผูใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา 
   2.  นกัเรียนเป็นผูมี้วินยั คุณธรรม ปฏิบติัตามค่านิยมที�ดีงาม และเป็นสมาชิกที�ดีของสังคม 
   3.  ชุมชนใหก้ารยอมรับ  สนบัสนุนและมีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียน 
        2.5  ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 
 

  การบริหารงานของโรงเรียน แบ่งงานออกเป็น  6 งาน เพื�อใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
โรงเรียนไดก้าํหนดโครงสร้างการบริหารงาน ดงัแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวดัเทยีนดัด(นครผลพทิยาคาร) 
การบริหารงานของโรงเรียนแบ่งออกเป็น  6  งาน  เพื�อให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนไดก้าํหนดโครงสร้างการบริหารงาน  ดงัแผนภูมินี&  

 
 

 
               

 
 

 
                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 

                         

ผูอ้าํนวยการ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่
ใใหญ่ใหญ่ 

1. หลกัสูตร 
2. กระบวนการเรียนรู้ 
3. วดัผลประเมินผล 
4. สื�อ /นวตักรรม เทคโนโลย ี
5. หอ้งสมุด/แหล่งเรียนรู้ 
6. นิเทศการศึกษา 
7. แนะแนว 
8. ประกนัคุณภาพภายใน 
9. ส่งเสริมพฒันา 
10. การวจิยั 
11. งานอื�นๆ 

1. จดัทาํงบประมาณ 
2. จดัสรรงบประมาณ 
3. การเงินงบประมาณ 
4. การเงินนอกงบประมาณ 
5. การจดัซื&อ จดัจา้ง 
6. สวสัดิการต่างๆ 
7. การระดม ทุนทรัพยากร 
8. พสัดุ  สินทรัพย ์ 
9. ตรวจสอบ ติดตาม 
10. งานอื�นๆ 

1.  อตัรากาํลงั 
2. การสรรหาและบรรจุ     
   แต่งตั&ง 
3. การส่งเสริมประสิทธิภาพ 
4. ความดี ความชอบ 
5. การลา 
6. ทะเบียนประวตัิ 
7. วนิยั 
8. งานอื�นๆ 

1. งานทะเบียนนกัเรียน 
2. งานแนะแนว 
3. งานกิจการ 
4. งานอนามยั 
5. งานชุมนุม 
6. งานสนบัสนุนบริการ 
7. งานโภชนาการ 
8.  งานอื�นๆ 

1. งานซ่อมบาํรุง 
2. งานปรับปรุงภูมิทศัน ์
3. งานบริการอาคาร 
     สถานที� 
4. งานอื�นๆ 
 

1. งานขอ้มูลสารสนเทศ 
2. งานประชาสมัพนัธ์ 
3. วทิยชุุมชน 
4. งานอื�นๆ 

ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายธุรการและการเงิน/พสัดุ ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายกิจการนกัเรียน ฝ่ายอาคารสถานที� ฝ่ายสมัพนัธ์ชุมชน 

หวัหนา้ช่วงชั"น รองผูอ้าํนวยการฯ หวัหนา้ฝ่าย 



6.   ข้อมูลเกี'ยวกบัการจัดการเรียนการสอน (ข้อมูล (0 มิ.ย.899:) 
        R.J   จาํนวนนกัเรียน ห้องเรียน และครู (ทุกคนที�สอน) 
                   R.J.J  ระดบัอนุบาล 

 
ชั&น 

จาํนวนนกัเรียน 
จาํนวน

หอ้งเรียน 
จาํนวนครูที�สอนอนุบาล J-R 

ระดบัการศึกษาสูงสุดของครู
ประจาํการ (จาํนวน..คน) อายเุฉลี�ย 

(ปี) 
ประสบการณ์ 

เฉลี�ย (ปี) 
ชาย หญิง รวม 

ครูประจาํการ ครูอตัราจา้ง ตํ�ากวา่ 
ป.ตรี 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา 
เอก ชาย หญิง ชาย หญิง 

อนุบาล  J 51 25 76 2 - 3 - - - 2 1 - 34 3 
อนุบาล T 43 39 82 2 - T 1 - - J 2 - 40 5 
อนุบาล R - - - - - - - - - - - - - - 

รวม 94 64 158 4 - 5 J - - 3 3 - 37 4 
 

                      R.J.T  ช่วงชั&นที� J  
 

ชั&น 
จาํนวนนกัเรียน 

 
จาํนวน

หอ้งเรียน 

จาํนวนครูที�สอนป.J ถึง ป.R 
ระดบัการศึกษาสูงสุดของครู

ประจาํการ (จาํนวน..คน) อายเุฉลี�ย 
(ปี) 

ประสบการณ์ 
เฉลี�ย (ปี) 

ชาย หญิง รวม 
ครูประจาํการ ครูอตัราจา้ง ตํ�ากวา่ 

ป.ตรี 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา 

เอก ชาย หญิง ชาย หญิง 
ประถมศึกษาปีที� J 41 41 82 T 1 2 - - - 3 - - 43 14 
ประถมศึกษาปีที� T 40 38 78 T - 4 - - - 2 2 - 35 3 
ประถมศึกษาปีที� R 35 40 75 T 1 2 - - - J 2 - 47 18 

รวม J16 119 235 I 2 8 - - - 6 4 - 41 11 
หมายเหตุ : ครูที�สอนหลายระดบั   สอนระดบัใดมากที�สุดใหน้บัรวมในระดบันั&น 



 

              R.J.R  ช่วงชั&นที� T 
 

ชั&น 
จาํนวนนกัเรียน 

 
จาํนวน

หอ้งเรียน 

จาํนวนครูที�สอนป.L- ป.I 
ระดบัการศึกษาสูงสุดของครู

ประจาํการ (จาํนวน..คน) อายเุฉลี�ย 
(ปี) 

ประสบการณ์ 
เฉลี�ย (ปี) 

ชาย หญิง รวม 
ครูประจาํการ ครูอตัราจา้ง ตํ�ากวา่ 

ป.ตรี 
ปริญ
ญาตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา 
เอก ชาย หญิง ชาย หญิง 

ประถมศึกษาปีที� L 36 33 69 2 - 3 1 - - 4 - - 46 14 
ประถมศึกษาปีที� P 41 42 83 2 2 1 - - - 2 1 - 41 14 
ประถมศึกษาปีที� I 25 29 54 2 1 3 - - - 4 - - 49 20 

รวม 102 104 206 6 3 7 1 - - 10 1 - 45 16 
หมายเหตุ : ครูที�สอนหลายระดบั   สอนระดบัใดมากที�สุดใหน้บัรวมในระดบันั&น 
 

              R.J.L  ช่วงชั&นที� R 
 

ชั&น 
จาํนวนนกัเรียน 

 
จาํนวน

หอ้งเรียน 

จาํนวนครูที�สอนม.J- ม.R 
ระดบัการศึกษาสูงสุดของครู

ประจาํการ (จาํนวน..คน) อายเุฉลี�ย 
(ปี) 

ประสบการณ์ 
เฉลี�ย (ปี) 

ชาย หญิง รวม 
ครูประจาํการ ครูอตัราจา้ง ตํ�ากวา่ 

ป.ตรี 
ปริญ
ญาตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา 
เอก ชาย หญิง ชาย หญิง 

มธัยมศึกษาปีที� J 52 37 89 2 - T - - - 2 - - P4 T9 
มธัยมศึกษาปีที� T 43 25 68 2 2 2 - - - 3 1 - 41 11 
มธัยมศึกษาปีที� R 37 28 65 2 2 2 - - - 2 2 - 48 23 

รวม 132 90 222 I 4 6 - - - 7 3 - 48 21 
หมายเหตุ : ครูที�สอนหลายระดบั   สอนระดบัใดมากที�สุดใหน้บัรวมในระดบันั&น 
 



 

                R.J.P  ช่วงชั&นที� ๔  
 

ชั&น 
จาํนวนนกัเรียน 

 
จาํนวน

หอ้งเรียน 

จาํนวนครูที�สอนม.J- ม.R 
ระดบัการศึกษาสูงสุดของครู

ประจาํการ (คน) อายเุฉลี�ย 
(ปี) 

ประสบการณ์ 
เฉลี�ย (ปี) 

ชาย หญิง รวม 
ครูประจาํการ ครูอตัราจา้ง ตํ�ากวา่ 

ป.ตรี 
ปริญ
ญาตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา 
เอก ชาย หญิง ชาย หญิง 

มธัยมศึกษาปีที� L - - - - - - - - - - - - - - 
มธัยมศึกษาปีที� P - - - - - - - - - - - - - - 
มธัยมศึกษาปีที� I - - - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - - - 
หมายเหตุ : ครูที�สอนหลายระดบั   สอนระดบัใดมากที�สุดใหน้บัรวมในระดบันั&น 
                 R.J.I  รวมทั&งโรงเรียน  

 
ชั&น 

จาํนวนนกัเรียน 
 

จาํนวน
หอ้งเรียน 

จาํนวนครูที�สอนในแต่ละช่วงชั&น 
ระดบัการศึกษาสูงสุดของครู

ประจาํการ (คน) อายเุฉลี�ย 
(ปี) 

ประสบการณ์ 
เฉลี�ย (ปี) 

ชาย หญิง รวม 
ครูประจาํการ ครูอตัราจา้ง ตํ�ากวา่ 

ป.ตรี 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา 

เอก ชาย หญิง ชาย หญิง 
ระดบัอนุบาล 94 64 158 4 1 5 J - - 4 3 - 37 4 
ช่วงชั&นที� J ป.J-ป.R 116 119 235 I 2 6 - 2 - 6 5 - 38 13 
ช่วงชั&นที� T ป.L-ป.6 102 104 206 I 3 7 1 - - 10 1 - 46 17 
ช่วงชั&นที� R ม.J-ม.R 132 90 222 6 4 6 - - - 7 3 - 48 21 
ช่วงชั&นที� L ม.L-ม.I - - - - - - - - - - - - - - 

รวม 444 377 M21 T2 10 24 2 2 - 27 12 - 41 14 



 

          
R.T     จาํนวนนกัเรียนจาํแนกตามผลสัมฤทธิq ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม/รายวชิา  ปีการศึกษา   TPP6 

 
 

กลุ่มสาระ/รายวชิา 
จาํนวนนกัเรียนชั&น ป.3 

จาํแนกตามระดบัผลการเรียน (69 คน) 
จาํนวนนกัเรียนชั&น ป.6 

จาํแนกตามระดบัผลการเรียน (53 คน) 
จาํนวนนกัเรียนชั&น ม.3 

จาํแนกตามระดบัผลการเรียน (52 คน) 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

1. ภาษาไทย 16 17 12 13 5 5 1 - 4 1 6 11 10 10 9 - 16 12 13 7 4 - - - 

2. คณิตศาสตร์   36 12 7 7 4 3 - - 6 7 7 13 12 2 4 - 5 2 6 10 11 4 13 1 

3. วทิยาศาสตร์  4 6 23 19 9 6 2 - 9 3 16 10 7 2 4 - 9 3 7 7 6 11 5 4 

4.สังคมศึกษา ศาสนา ฯ 5 15 16 18 14 1 - - 19 17 9 2 3 - 1 - 10 6 6 5 9 10 6 - 

5.ประวตัิศาสตร์ 20 15 12 8 10 4 - -         9 14 10 5 6 7 1 - 

6. สุขศึกษาและพลศึกษา 19 24 11 12 2 1 - - 23 14 8 3 - - 3 - 37 1 - 4 2 4 4 - 

7. ศิลปะ  40 12 9 8 - - - - 9 23 10 5 4 - - - 25 12 8 2 2 2 1 - 

8. การงานอาชีพฯ 16 20 19 13 1 - - - 32 11 5 - - 1 2 - 13 10 11 11 2 4 1 - 

9. ภาษาองักฤษ - 4 7 20 33 5 - - 8 2 10 12 11 6 2 - 5 7 11 1 7 17 4 - 

 
 
 
 
 
 
 



 

         R.R  ผลการสอบวดัผลสัมฤทธิq ทางการเรียน  ONET ในระดบัชั&นประถมศึกษาปีที� 6  มธัยมศึกษาปีที� 3  ปีการศึกษา TPP6  (แนบเอกสาร ) 
 

กลุม่สาระ/รายวิชา 
จํานวนนกัเรียนชั �น ป.6 

จําแนกตามระดบัผลการเรียน ( �� คน ) 
จํานวนนกัเรียนชั �น ม.3 

จําแนกตามระดบัผลการเรียน  ( 52 คน ) 

จํานวนนกัเรียนชั �น ม.6 
จําแนกตามระดบัผลการเรียน (......คน ) 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

1. ภาษาไทย - 3 12 21 10 2 - - - 2 15 24 9 2 - - - - - - - - - - 

2. คณิตศาสตร์   - 1 - 10 10 17 8 2 - - - 1 14 33 4 - - - - - - - - - 

3. วิทยาศาสตร์  - 1 - 6 19 17 5 - - - 8 18 17 8 1 - - - - - - - - - 

4. สงัคมศกึษา ศาสนา ฯ - - 1 11 16 18 2 - - - 3 19 19 5 6 - - - - - - - - - 

5. สขุศกึษาและพลศกึษา - 6 13 19 8 2 - - - 3 10 26 7 6 - - - - - - - - - - 

6. ศลิปะ - 2 8 18 15 3 1 1 - - 2 16 24 10 - - - - - - - - - - 

7. การงานอาชีพฯ - 6 18 15 7 2 - - - 2 6 21 16 2 5 - - - - - - - - - 

8. ภาษาองักฤษ - - - 4 13 27 4 - - - 1 9 29 12 1 - - - - - - - - - 

( L = ระดบัดีมาก    R = ระดบัดี   T = ระดบัพอใช ้  J-N =  ระดบัปรังปรุง)  
         R.L   ขอ้มูลครูและบุคลากร 

ประเภทบุคลากร 
จาํนวน ระดบัการศึกษาสูงสุด อายเุฉลี�ย 

(ปี) 
ประสบการณ์ 

เฉลี�ย (ปี) ชาย หญิง รวม ตํ�ากวา่ ป.ตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ผูบ้ริหารและผูช้่วยผูบ้ริหารที�ไดร้ับการแต่งตั&ง J J T - - T - P3 R4 
ครูประจาํการ (ครูผูช้่วย/ ครู) 10 24 34 - 23 11 - 42 13 
ครูอตัราจา้ง/วทิยากรสอนศาสนา/ 2 2 4 - 4 - - 38 3 
นกัการ/ภารโรง/พนกังานขบัรถ 1 - 1 J - - - 51 31 

        3.5  ครูประจาํการ ที�สอนตรงตามวชิาเอก-โท   29    คน คิดเป็นร้อยละ   93.55      สอนตรงตามความถนดั    2     คน คิดเป็นร้อยละ  6.45 



 

            R.I ขอ้มูลเกี�ยวกบัการจดัการเรียนการสอนอื�นๆ  
                   3.6.1  มีนกัเรียนที�มีความบกพร่องเรียนร่วม        -         คน 
                   3.6.2  มีนกัเรียนที�มีภาวะโภชนาการ                  97         คน 
                   3.6.3 มีนกัเรียนปัญญาเลิศ..............................คน 
                   3.6.4  มีนกัเรียนตอ้งการความช่วยเหลือพิเศษ       -      คน 
                   3.6.5  จาํนวนนกัเรียนต่อห้อง(เฉลี�ย)                   33      คน 
                   3.6.6 อตัราส่วน นกัเรียน : ครู =      30  :    1 
                   3.6.7 จาํนวนนกัเรียนที�ลาออกกลางคนั (เฉลี�ย R ปียอ้นหลงั)......................คน 
                   3.6.8 สถิติการขาดเรียน/เดือน (เฉลี�ยในปีการศึกษาที�ผา่นมา)......................คน 
                   3.6.9 จาํนวนนกัเรียนที�ทาํชื�อเสียงใหโ้รงเรียน 

ประเภท   ประกวดมหกรรมวชิาการ      จาํนวน   54  คน  ( ดูขอ้ 8 หนา้ 21 ) 
;.   ข้อมูลเกี'ยวกบัทรัพยากร สื'ออุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา งบประมาณ  และชุมชน 
      ;.(   ข้อมูลเกี'ยวกบัอาคารสถานที' 
              L.J.J    เนื&อที�                                                           4    ไร่          83          ตารางวา 
              L.J.T   พื&นที�ปลูกสร้างอาคาร......................................................................ไร่/ตารางวา 
              L.J.R   พื&นที�สนาม/นนัทนาการ....................................................................ไร่/ตารางวา 
              L.J.L   จาํนวนอาคารเรียนถาวร รวม       4       หลงั 
              L.J.P   จาํนวนอาคารเรียนชั�วคราว รวม.................................................................หลงั 
              L.J.I   จาํนวนสนามกีฬา        1      สนาม ไดแ้ก่    สนามบาสเกตบอล 
              L.J.K   จาํนวนหอ้งเรียนทั&งหมด       22    หอ้ง 
              L.J.M   จาํนวนหอ้งประกอบ 

หอ้งทดลองวทิยาศาสตร์   J  หอ้ง  คิดเป็น  6L ตารางเมตร 
หอ้งคอมพิวเตอร์   2  หอ้ง คิดเป็น  112 ตารางเมตร 
หอ้งนาฏศิลป์    J  หอ้ง  คิดเป็น  56 ตารางเมตร 
หอ้งดนตรี    J  หอ้ง  คิดเป็น  56 ตารางเมตร 
หอ้งปฏิบติัการทางภาษา   J  หอ้ง  คิดเป็น  64 ตารางเมตร 
หอ้งกิจกรรมอื�นๆ   J  หอ้ง  คิดเป็น  P6 ตารางเมตร 
หอ้งพยาบาล    J  หอ้ง  คิดเป็น  56 ตารางเมตร 
หอ้งสมุดJห้อง เฉลี�ยคิดเป็นJNMตารางเมตร 

             ;.8  ข้อมูลเกี'ยวกบัสื'อ อุปกรณ์ เครื'องอาํนวยความสะดวก 
         4.2.1  จาํนวนเครื�องคอมพิวเตอร์   ทั&งหมด  110 เครื�อง 

    ใชเ้พื�อการเรียนการสอน    จาํนวน  92 เครื�อง 
     ใชใ้นงานบริหาร     จาํนวน  5 เครื�อง 
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      ใชใ้นงานวชิาการ    จาํนวน  3 เครื�อง 
      ใชใ้นหอ้งผลิตสื�อ     จาํนวน  10 เครื�อง 
      ใช ้Internet ได ้    จาํนวน  110 เครื�อง    

        4.2.2  จาํนวนเครื�องถ่ายเอกสาร   จาํนวน  T เครื�อง 
        4.2.3  จาํนวนเครื�องเล่น วดีิโอ/ซีดี   จาํนวน  P เครื�อง 
        4.2.4  จาํนวนเครื�องโทรสาร    จาํนวน  J เครื�อง 
        4.2.5  จาํนวนโทรทศัน์     จาํนวน  TI เครื�อง 
        4.2.6  จาํนวนวทิย ุ     จาํนวน  L เครื�อง 
 ;.6   ข้อมูลเกี'ยวกบัภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ 
           4.3.1  จาํนวนหนงัสือในหอ้งสมุด                              L,RMI เล่ม 
                       4.3.2   หนงัสือในหอ้งสมุดสืบคน้ดว้ยระบบ   หมวดหมู่สาระการเรียนรู้ 
          4.3.3    มีแหล่งขอ้มูลที�สืบคน้ทาง Internet ได ้                  92                       เครื�อง   
                                          คิดสัดส่วนจาํนวนนกัเรียน :  เครื�อง =          JIN       :             เครื�อง 
                       L.R.L   แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกจากหอ้งสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช ้
จาํนวนครั& ง/ปี 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช ้
จาํนวนครั& ง/ปี ชื�อแหล่งเรียนรู้ ชื�อแหล่งเรียนรู้ 

J.  หอ้งคอมพิวเตอร์  ทุกวนัเปิดเรียน J.  วดัเทียนดดั 890 
T.  หอ้งดนตรี ทุกวนัเปิดเรียน T.  แม่นํ&าท่าจีน 90 
R.  หอ้งกีฬา ทุกวนัเปิดเรียน R.  สวนกลว้ยไมใ้กลโ้รงเรียน 20 

ฯลฯ 
                       L.R.P มีภูมิปัญญาทอ้งถิ�น      T      คน  
                               J)  ชื�อ-สกุล  พระชยัยทุธ    ฐานุตฺตโม 
                                     ภูมิปัญญาดา้น   ศาสนา 
                               T)  ชื�อ-สกุล   นายชยัศรี    ลิ&มรักษา 
                                      ภูมิปัญญาดา้น  กีฬา 
 

         ;.;  ข้อมูลงบประมาณ  (ที�ใชจ่้ายจริงปีงบประมาณ พ.ศ................................(ระบุปีล่าสุด ) 
                  L.L.J   ค่าใชจ่้ายรวมทั&งสิ&น...................................................................... บาท ที�สาํคญัมีดงันี&  
                 J)    เงินเดือนบุคลากร  ....................................................................................บาท 
                                            -     ครูประจาํการ...............................................................................บาท 
      -     ครูอตัราจา้ง..................................................................................บาท 
      -     ลูกจา้งชั�วคราว..............................................................................บาท 
      2)     ค่าสาธารณูปโภค  ..................................................................................บาท 



 

     3)    ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ .......................................................................บาท  
                  L)    ค่าบาํรุงการกุศล/ชุมชน  .........................................................................บาท 

      5)    ค่าพฒันาบุคลากร  ................................................................................. บาท 
         6)    ค่าใชจ่้ายของห้องสมุด.............................................................................บาท 
      7)   อื�น ๆ (ระบุ)............................................................................................. บาท 
 L.L.T รายได ้รวมทั&งสิ&น........................................................................  บาท     ที�สาํคญัมีดงันี&  
      1)   เงินอุดหนุนจากหน่วยงานของรัฐ...............................................................บาท 
      2)  เงินงบประมาณจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น........................................บาท 
      3)  เงินบริจาค ..................................................................................................บาท 
      4)  อื�น ๆ (ระบุ).................................................................................................บาท 
        ;.9  ข้อมูลชุมชน   
  L.P.J  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกัษณะ   เป็นชุมชนกึ�งเมืองเป็นที�เจริญ 
               L.P.T จาํนวนประชากรประมาณ             RM,NNN                       คน 
               L.P.R จาํนวนเด็กในวยัเรียน                      LMQ                           คน 
               L.P.L อาชีพสาํคญั  รับจา้งในโรงงานอุตสาหกรรม  
               L.P.P  ศาสนา  พุทธ    คริสต ์
               L.P.I  รายไดเ้ฉลี�ยต่อครอบครัว ต่อปี     PN,NNN      บาท  
               L.P.K โอกาสของสถานศึกษากบัความร่วมมือในดา้นต่างๆ ของชุมชน     ผูป้กครองส่วนมากมีฐานะ
ค่อนขา้งขาดแคลนแต่ก็ใหค้วามร่วมมือกบัโรงเรียนเป็นอยา่งดีเท่าที�จะทาํได ้
              4.5.8   ขอ้จาํกดัของสถานศึกษากบัความร่วมมือของชุมชน   - 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9.  โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา /จํานวนชั'วโมงที'จัดให้เรียนต่อปี/ระบบการเรียนรู้ที'เน้นเป็นพเิศษ 
        P.J  การจดัสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียนทุกชั&นปี ดงัแสดงในตารางต่อไปนี&  
 

  โครงสร้างเวลาเรียน  ระดบัประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม ระดบัประถมศึกษา 

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

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

คณติศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 

วทิยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 

สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
�ประวติัศาสตร์ 
�ศาสนาศีลธรรม 
�หนา้ที�พลเมือง วฒันธรรม และ 
การดาํเนินชีวติในสังคม 
�เศรษฐศาสตร์ 
�ภูมิศาสตร์ 

120 
40 

 
80 

120 
40 

 
80 

120 
40 

 
80 

120 
40 

 
80 

120 
40 

 
80 

120 
40 

 
80 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 

ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 

ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 

รวมเวลาเรียน ( พื#นฐาน ) 840 840 840 840 840 840 

 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 

 
120 

 

 
120 

 

 
120 

 

 
120 

 

 
120 

 

 
120 

 
รายวชิา/กิจกรรมที�สถานศึกษาจดั
เพิ�มเติมตามความพร้อมและจุดเนน้  

ปีละ 40ชั�วโมง 

รวมเวลาเรียนทั&งหมด   1,000 ชั�วโมง/ปี 

        
 
 
 



 

    
                           โครงสร้างเวลาเรียน  ระดับมัธยมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กจิกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 

ภาษาไทย 120  (3นก.) 120   (3นก.) 120  (3นก.) 

คณติศาสตร์ 120  (3นก.) 120   (3นก.) 120  (3นก.) 

วทิยาศาสตร์ 120  (3นก.) 120   (3นก.) 120  (3นก.) 

สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
�ประวติัศาสตร์ 
�ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม 
�หนา้ที�พลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติ
ในสังคม 
�เศรษฐศาสตร์ 
�ภูมิศาสตร์ 

160 (4นก.) 
40  (1นก.) 

 
120  (3นก.) 

160 (4นก.) 
40 (1นก.) 

 
120  (3นก.) 

160  (4นก.) 
40  (1นก.) 

 
120 (3นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80  (2นก.) 80  (2นก.) 80  (2นก.) 

ศิลปะ 80  (2นก.) 80  (2นก.) 80  (2นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80  (2นก.) 80  (2นก.) 80  (2นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 120  (3นก.) 120  (3นก.) 120  (3นก.) 

รวมเวลาเรียน ( พื#นฐาน ) 880  (22นก) 880  (22นก) 880  (22นก) 

 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 

 
120 

 

 
120 

 

 
120 

 
รายวชิา/กจิกรรมที'สถานศึกษาจัดเพิ'มเติมตามความ
พร้อมและจุดเน้น 

ปีละ  200  ชั'วโมง 

รวมเวลาเรียนทั#งหมด 1,200  ชั'วโมง/ปี 
 
         P.T    จาํนวนชั�วโมงที�จดัใหเ้รียนต่อปีเท่ากบั  J,NNN -  J,TNN     ชั�วโมง 
         P.R   ระบบการเรียนรู้ที�เนน้เป็นพิเศษ คือ ดา้นคอมพิวเตอร์   ดา้นการฝึกปฏิบติัเนน้จริยธรรม   คุณธรรม และ
ระเบียบวนิยั   
         P.L    รายละเอียดอื�น ๆ   - 
 



 

:.   ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์/ธรรมนูญโรงเรียน 
       I.J   แผนกลยทุธของสถานศึกษา (วธีิการจดัทาํแผน/และสาระของแผน) 
วธีิการจดัทาํแผน   
 ในการดาํเนินการโรงเรียนใชก้ระบวนการการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่ายและกระบวนการ  P – D – C –A  
 ในการกาํกบัและติดตามผล  โดยมีวธีิการจดัทาํดงันี&  
 J. ประชุมคณะครูทั&งโรงเรียนเพื�อวางแผนในการจดัทาํ 
 T. นาํผลจากการประชุมมาดาํเนินการตามขั&นตอน  โดยดาํเนินการอยา่งเป็นระบบคือ 
 -  นาํผลจากการประเมินมาวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในเพื�อดูความเขม้แข็งและอ่อนแอขององคป์ระกอบใน
การจดัการศึกษาซึ�งเกี�ยวกบัครู  บุคลากร  งบประมาณ  วสัดุ  อุปกรณ์  อาคารสถานที�  กระบวนการบริหารและการ
จดัการ 
 -  วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก  ซึ� งมีอิทธิพลต่อการจดัการศึกษาซึ� งไดแ้ก่  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  
ประชากร  ระบบสื�อสาร  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 R. ติดตามผลการปฏิบติัตามกลยุทธที�วางไวโ้ดยการประชุมและบนัทึกการประชุมเพื�อทราบความเคลื�อนไหว
ของแผนใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
 L. สรุปผลการดาํเนินงานเป็นระยะเพื�อแกไ้ขและปรับปรุงใหเ้หมาะสม 
สาระของแผน   
 เป็นแผนระยะกลาง  มีระยะกาํหนดเวลาดาํเนินการ  R  ปี  สาระของแผน  วิเคราะห์สภาพปัจจุบนั  ปัญหา  
แล้วนาํมากาํหนดเป็นวิสัยทศัน์  พนัธกิจ  ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  แผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบติัการ  ซึ� งเป็น
เป้าหมายทั&งเชิงคุณภาพและปริมาณ  โดยมีจุดมุ่งหมายในการจดัการศึกษาให้ผูเ้รียน  ดี  เก่ง  มีสุข  และสอดคลอ้ง
แผนการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการศึกษาชาติ    
       I.T  แผนประจาํปีของสถานศึกษา(วธีิการจดัทาํแผน/และสาระของแผน) 
วธีิการจดัทาํแผน 
 J. ประชุมครูทั&งโรงเรียนเพื�อวางแผนในการจดัทาํ 
 T. ดาํเนินการจดัทาํแผนประจาํปี  กาํหนดระยะเวลา  การติดตามผลการดาํเนินงานโครงการต่าง ๆ ของ
แผนงาน  L  แผนงาน  ผูรั้บผดิชอบ 
 R. ติดตามการปฏิบติังานตามแผนประจาํปี  บนัทึกการประชุม  เพื�อดูแลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามแผน           
 L. สรุปผลการดาํเนินงาน 
สาระของแผน 
 กาํหนดการดาํเนินการ  ระยะเวลาของการดาํเนินการ  โครงการและกิจกรรมของแต่ละพนัธกิจ  สรุปผล
และกาํหนดการประเมินผล  คาํสั�งแต่งตั&งคณะกรรมการต่าง ๆ 
        I.R  เป้าหมายการดาํเนินงานตามแผนประจาํปี 



 

                เพื�อการพฒันาโรงเรียนไปสู่การจดัการศึกษาที�มีคุณภาพและเป้าประสงค์ตามแผนพฒันาการศึกษา  
สามารถดาํเนินงานไปไดต้ามหมายกาํหนด  สามารถแกไ้ขปรับปรุง  เมื�อโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ไดผ้ลตาม
วตัถุประสงคที์�วางไวแ้ละเพิ�มเติมเมื�อพบวา่ควรดาํเนินการต่อไป 
 

J.  การดําเนินการด้านการประกนัคุณภาพภายใน  
      K.J  การพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา  
             สถานศึกษามีการพฒันาคุณภาพมาโดยตลอด   เมื�อสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน)  ได้มีการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน  โรงเรียนไดน้าํผลการประเมินของทั&งสอง
หน่วยงานมาพฒันาปรับปรุงโดยไดศึ้กษาถึงปัญหาและอุปสรรคของการดาํเนินงาน   
      K.T  การติดตามคุณภาพของสถานศึกษา  
            ในการติดตามคุณภาพมีการติดตามหลายวธีิ  ซึ� งไดแ้ก่ 
 J. ผลสัมฤทธิq ทางการเรียนของผูเ้รียนทั&งประเมินโดยใชเ้ครื�องมือของโรงเรียนผลสัมฤทธิq ระดบัชาติ 
 T. นิเทศการเรียนการสอนเพื�อติดตามการจดัการเรียนการสอน 
 R. สังเกตและสัมภาษณ์บุคลากรหลาย ๆ ฝ่าย  ในดา้นระเบียบวนิยัและการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และ
จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในการติดตามคุณภาพนี&     
      K.R  การประเมินคุณภาพภายใน  
             การประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ประกอบดว้ยการประเมิน  T  ระดบัคือ  
 1.  ระดับการศึกษาปฐมวยั  ประกอบดว้ยการประเมิน  T  ส่วนคือ 

-  ส่วนที' 1  การประเมินมาตรฐานการศึกษา โดยยดึมาตรฐานการศึกษาและตวับ่งชี&   ตามประกาศ 
ของกระทรวงมหาดไทย ที�กาํหนดใหเ้ป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  
มีจาํนวน  24  มาตรฐาน 10L ตวับ่งชี&   แบ่งเป็นมาตรฐาน  ดา้นปัจจยั  มาตรฐานดา้นกระบวนการ  และมาตรฐาน
ดา้นผลผลิต   ดงันี&  

1.    มาตรฐานดา้นปัจจยั           จาํนวน    5  มาตรฐาน  24  ตวับ่งชี&  
2.    มาตรฐานดา้นกระบวนการ       จาํนวน    8  มาตรฐาน  40  ตวับ่งชี&  
R.    มาตรฐานดา้นผลผลิต ( ผูเ้รียนและชุมชน)  จาํนวน  11  มาตรฐาน  4N  ตวับ่งชี&  

-  ส่วนที'  8  การพฒันาการของผู้เรียน 
เป็นการประเมินพฒันาการผูเ้รียนทั&ง  L  ด้าน  คือ  ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม  และด้าน

สติปัญญา  โดยประเมินในชั&นอนุบาล J , T    โดยมีเครื�องมือ   วิธีการและหลกัเกณฑ์  ตามที�กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ�นกาํหนด 
 8.  ระดับการศึกษาขั#นพื#นฐาน  ประกอบดว้ยการประเมิน  T  ส่วน  คือ 

-  ส่วนที' 1  การประเมินมาตรฐานการศึกษา โดยยดึมาตรฐานการศึกษาและตวับ่งชี&   ตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย ที�กาํหนดใหเ้ป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  มี



 

จาํนวน  24  มาตรฐาน 106 ตวับ่งชี&   แบ่งเป็นมาตรฐาน  ดา้นปัจจยั  มาตรฐานดา้นกระบวนการ  และมาตรฐานดา้น
ผลผลิต   ดงันี&  

1.    มาตรฐานดา้นปัจจยั           จาํนวน    5  มาตรฐาน  24  ตวับ่งชี&  
2.    มาตรฐานดา้นกระบวนการ        จาํนวน    8  มาตรฐาน  40  ตวับ่งชี&  
3. มาตรฐานดา้นผลผลิต ( ผูเ้รียนและชุมชน)  จาํนวน  11  มาตรฐาน  42  ตวับ่งชี&   
-  ส่วนที' 2  การประเมินความสามารถทางการเรียน   เป็นการประเมิน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ

กลุ่มเสริมสร้างศกัยภาพผูเ้รียน   ประกอบดว้ย  
1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  
4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  
5.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
7.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โดยประเมินในช่วงชั&นที� 1 (ชั&นประถมศึกษาปีที� 2 )   ช่วงชั&นที� 2 ( ชั&นระถมศึกษาปีที� 5)  ช่วงชั&นที� 3 (ชั&น
มธัยมศึกษาปีที�  2 )  

ทั&ง  T  ระดบัทั&งปฐมวยั  และการศึกษาขั&นพื&นฐาน  ใชเ้กณฑก์ารประเมิน L  ระดบัคุณภาพ  ดงันี&  
  - ระดบั L หมายถึง  ระดบัคุณภาพดีมาก 
  - ระดบั R หมายถึง   ระดบัคุณภาพดี 
  - ระดบั T หมายถึง   ระดบัคุณภาพพอใช ้
  - ระดบั J หมายถึง   ระดบัคุณภาพปรับปรุง 
 และรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาไปยงักองการศึกษา  เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่  ผลที�ไดจ้ากการ
ประเมิน  โรงเรียนนาํมาวิเคราะห์หาสาเหตุ  ปัญหาและดาํเนินการแกไ้ข  ปรับปรุงต่อไป  ส่วนที�ดีจะไดรั้บการ
พฒันาใหดี้ยิ�งขึ&น 
L.  ข้อมูลเกี'ยวกบัเกียรติยศ  ชื'อเสียง และจุดเด่นเฉพาะที'สําคัญของสถานศึกษา 
     M.J  เกียรติยศ  ชื�อเสียง และจุดเด่นเฉพาะที�สาํคญัของสถานศึกษา (ยอ้นหลงัไม่เกิน R ปี พร้อมระบุรายละเอียด 
วา่ดีเด่นอยา่งไร 
 1)  ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั  2  จาํนวน  1  รางวลั และรางวลัชมเชย  จาํนวน  5  รางวลั  จากการ 
ประกวดเรียงความตามโครงการรักแม่ รักษแ์ม่นํ&า  โดย  นายชาญชยั  ชยัรุ่งเรือง  รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
อุตสาหกรรม  เป็นผูม้อบ 
 2)  ไดรั้บรางวลัชมเชยจากการประกวดกลอนสดเนื�องในเทศกาลอาหาร ผลไม ้และของดีจงัหวดันครปฐม  
ณ  ลานองคพ์ระปฐมเจดีย ์



 

3)  ไดรั้บเหรียญรางวลัประเภทต่างๆ จากการประกวดมหกรรมวิชาการเทศบาลภาคกลาง ครั& งที�  9ระหวา่ง
วนัที� J9 – 2J  มิถุนายน  TPP6  ณ เทศบาลตาํบลปลายทอง   จงัหวดันนทบุรี  ดงัต่อไปนี&  
 - ไดรั้บรางวลัเหรียญทองยอดเยี�ยม ประเภทคดัลายมือ  ระดบัช่วงชั&นที� 2 

- ไดรั้บรางวลัเหรียญทองแดง  ประเภทคดัลายมือ ระดบัช่วงชั&นที� 3 
- ไดรั้บรางวลัเหรียญทอง  ประเภทคดัลายมือ ระดบัช่วงชั&นที� 1 
- ไดรั้บรางวลัเหรียญเงิน  ประเภทกล่าวสุนทรพจน์(ภาษาไทย) ระดบัช่วงชั&นที� 3 
- ไดรั้บรางวลัเหรียญทอง  ประเภทกล่าวสุนทรพจน์(ภาษาองักฤษ) ระดบัช่วงชั&นที� 2 
- ไดรั้บรางวลัเหรียญเงิน  ประเภทประดิษฐใ์บตอง  ระดบัช่วงชั&นที� 2 
 - ไดรั้บรางวลัเหรียญทองแดง  ประเภทร้องเล่นเตน้แดนเซอร์  ระดบัช่วงชั&นปฐมวยั 
- ไดรั้บรางวลัเหรียญทอง  ประเภทวาดภาพระบายสี  ระดบัช่วงชั&นปฐมวยั 
- ไดรั้บรางวลัเหรียญเงิน  ประเภทโครงงานสังคมศึกษาฯ  ระดบัช่วงชั&นที� T 
- ไดรั้บรางวลัเหรียญทองแดง  ประเภทโครงงานคณิตศาสตร์  ระดบัช่วงชั&นที� R 
- ไดรั้บรางวลัเหรียญทองแดง  ประเภทประดิษฐข์องใชจ้ากเศษวสัดุ  ระดบัช่วงชั&นที� R 
- ไดรั้บรางวลัเหรียญทอง  ประเภทวาดภาพระบายสี  ระดบัช่วงชั&นที� R 
- ไดรั้บรางวลัเหรียญเงิน  ประเภทการทกัษะคอมพิวเตอร์  ระดบัช่วงชั&นที� T 
- ไดรั้บรางวลัเหรียญทองแดง  ประเภทการสร้างโฮมเพจ  ระดบัช่วงชั&นที� R 

 R)  ไดรั้บเหรียญรางวลัเหรียญทองยอดเยี�ยม  ประเภทคดัลายมือ  ระดบัช่วงชั&นที� T 
   ระดบัประเทศ  ที�เมืองทองธานี   ปี พ.ศ.TPPI 
4)  ไดรั้บเหรียญรางวลัประเภทต่างๆ จากการประกวดมหกรรมวิชาการเทศบาลภาคกลาง ครั& งที� 7 ระหวา่ง

วนัที� J7 – J9  มิถุนายน  TPP4  ณ ลานองคพ์ระปฐมเจดีย ์  จงัหวดันครปฐม  ดงัต่อไปนี&  
 - ไดรั้บรางวลัเหรียญทองจากการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย  ระดบัช่วงชั&นที� 3 
 - ไดรั้บรางวลัเหรียญเงินจากการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย  ระดบัช่วงชั&นที� 2 
 - ไดรั้บรางวลัเหรียญทองแดงจากการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาองักฤษ  ระดบัช่วงชั&นที� 2 

- ไดรั้บรางวลัเหรียญเงินจากการประกวดวาดภาพระบายสี  ระดบัชั&นปฐมวยั 
- ไดรั้บรางวลัเหรียญเงินจากการประกวดประดิษฐจ์ากใบตอง  ระดบัช่วงชั&นที� 2 
- ไดรั้บรางวลัเหรียญทองจากการประกวดสวดมนตห์มู่สรภญัญะ  ระดบัช่วงชั&นที� 3 
- ไดรั้บรางวลัเหรียญเงินจากการประกวดสวดมนตห์มู่สรภญัญะ  ระดบัช่วงชั&นที� 2 
- ไดรั้บรางวลัเหรียญเงินจากการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์  ระดบัช่วงชั&นที� 3 
- ไดรั้บรางวลัเหรียญทองจากการประกวดประดิษฐพ์านบายศรี  ระดบัช่วงชั&นที� 3 
- ไดรั้บรางวลัเหรียญเงินจากการประกวดประดิษฐข์องเหลือใช ้ ระดบัช่วงชั&นที� 3 

 - ไดรั้บรางวลัเหรียญทองแดงจากการประกวดคดัลายมือ  ระดบัช่วงชั&นที� 3 
 - ไดรั้บรางวลัเหรียญทองจากการประกวดปั& นดินนํ&ามนั  ระดบัช่วงชั&นปฐมวยั 
 - ไดรั้บรางวลัเหรียญเงินจากการประกวดแข่งขนัความเป็นเลิศทางวชิาการ  ระดบัช่วงชั&นที� 1 



 

 - ไดรั้บรางวลัเหรียญทองแดงจากการประกวดแข่งขนัความเป็นเลิศทางวชิาการ  ระดบัช่วงชั&นที� 2 
 - ไดรั้บรางวลัเหรียญเงินจากการประกวดคดัลายมือ  ระดบัช่วงชั&นที� 2 

- ไดรั้บรางวลัเหรียญทองแดงจากการประกวดวาดภาพระบายสี  ระดบัช่วงชั&นที� 1 
- ไดรั้บรางวลัเหรียญทองแดงจากการประกวดวาดภาพระบายสี  ระดบัช่วงชั&นที� 2 
- ไดรั้บรางวลัเหรียญทองแดงจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ระดบัช่วงชั&นที� 2 
- ไดรั้บรางวลัเหรียญทองแดงจากการประกวดทกัษะคอมพิวเตอร์ Homepage ระดบัช่วงชั&นที� 3 
- ไดรั้บรางวลัเหรียญทองแดงจากการประกวดทกัษะคอมพิวเตอร์ Word TNNR ระดบัช่วงชั&นที� 3 
- ไดรั้บรางวลัเหรียญทองแดงจากการประกวดทกัษะคอมพิวเตอร์ Excel TNNR ระดบัช่วงชั&นที� 3 
3)  ไดรั้บเหรียญรางวลัชนะเลิศระดบัประเทศ จากการแข่งขนัคดัลายมืองานมหกรรมวิชาการทอ้งถิ�น ครั& ง

ที�  8 ระหวา่งวนัที� 3 - 5  สิงหาคม  TP55  ณ อิมแพค  เมืองทองธานี   จงัหวดันนทบุรี 
     M.T  การเขา้ร่วมโครงการนาํร่องหรือโครงการทดลองต่างๆ  
……………………………………………………………………………………………………………………  
N.  ข้อมูลอื'น ๆ ที'น่าสนใจ หรือเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที' 2 
แนวทางการประเมนิคุณภาพการศึกษา 

 
การประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ประกอบดว้ยการประเมิน 2  ระดบั  คือ  
(.  ระดับการศึกษาปฐมวยั  ประกอบดว้ยการประเมิน  T  ส่วน  คือ 
      -  ส่วนที' 1  การประเมินมาตรฐานการศึกษา โดยยดึมาตรฐานการศึกษาและตวับ่งชี&   ตามประกาศของ

กระทรวงมหาดไทย ที�กาํหนดใหเ้ป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  มี
จาํนวน  24  มาตรฐาน 104 ตวับ่งชี&   แบ่งเป็นมาตรฐาน  ดา้นปัจจยั  มาตรฐานดา้นกระบวนการ  และมาตรฐานดา้น
ผลผลิต   ดงันี&  

1.  มาตรฐานดา้นปัจจยั           จาํนวน    5  มาตรฐาน  24  ตวับ่งชี&  
2.  มาตรฐานดา้นกระบวนการ     จาํนวน    8  มาตรฐาน  40  ตวับ่งชี&  
3. มาตรฐานดา้นผลผลิต ( ผูเ้รียนและชุมชน)  จาํนวน  11  มาตรฐาน  40  ตวับ่งชี&   

                    -  ส่วนที' 8  การพฒันาการของผู้เรียน   
                        เป็นการประเมินพฒันาการผูเ้รียนทั&ง  L  ดา้น  คือ ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์  ดา้นสังคม  และดา้น
สติปัญญา  โดยประเมินในชั&นอนุบาล  J  และ T   โดยมีเครื�องมือ  วธีิการและหลกัเกณฑ ์ ตามที�กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ�นกาํหนด 
              8.  ระดับการศึกษาขั#นพื#นฐาน   ประกอบดว้ยการประเมิน  T  ส่วน  คือ 

      -  ส่วนที' 1  การประเมินมาตรฐานการศึกษา โดยยดึมาตรฐานการศึกษาและตวับ่งชี&   ตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย ที�กาํหนดใหเ้ป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  มี
จาํนวน  24  มาตรฐาน 106 ตวับ่งชี&   แบ่งเป็นมาตรฐาน  ดา้นปัจจยั  มาตรฐานดา้นกระบวนการ  และมาตรฐานดา้น
ผลผลิต   ดงันี&  

1. มาตรฐานดา้นปัจจยั           จาํนวน    5  มาตรฐาน  24  ตวับ่งชี&  
2. มาตรฐานดา้นกระบวนการ     จาํนวน    8  มาตรฐาน  40  ตวับ่งชี&  
3. มาตรฐานดา้นผลผลิต ( ผูเ้รียนและชุมชน) จาํนวน  11  มาตรฐาน  42  ตวับ่งชี&  

                    -  ส่วนที' 2  การพฒันาการของผูเ้รียน เป็นการประเมิน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มเสริมสร้าง
ศกัยภาพผูเ้รียน   ประกอบดว้ย  

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสา และวฒันธรรม 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 



 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

โดยประเมินในช่วงชั&นที� 1 (ชั&นประถมศึกษาปีที� 3 )   ช่วงชั&นที� 2 ( ชั&นระถมศึกษาปีที� 6) และ ช่วงชั&นที� 3 
(ชั&นมธัยมศึกษาปีที�  3 )   
                ทั&ง  T  ระดบัทั&งปฐมวยั  และการศึกษาขั&นพื&นฐาน  ใชเ้กณฑก์ารประเมิน L  ระดบัคุณภาพ  ดงันี&  
     - ระดบั L หมายถึง  ระดบัคุณภาพดีมาก 
   - ระดบั R หมายถึง  ระดบัคุณภาพดี 
   - ระดบั T หมายถึง  ระดบัคุณภาพพอใช ้
   - ระดบั J หมายถึง  ระดบัคุณภาพปรับปรุง 
 

เครื'องมือในการประเมิน 
เครื�องมือประเมินมาตรฐานการศึกษาขั&นพื&นฐานของสถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น มี TL 

มาตรฐาน JNI ตวับ่งชี&   แบ่งออกเป็น R ชุด คือ 
 ชุดที' ( ประเมินดา้นปัจจยัทางการศึกษา มีจาํนวน P มาตรฐาน TL ตวับ่งชี&  (ม.J – P)  
 ชุดที' 8 ประเมินดา้นกระบวนการทางการศึกษา มีจาํนวน 8 มาตรฐานLN ตวับ่งชี&  (ม. I – JR) 
 ชุดที' 6 ประเมินดา้นผลผลิต (ผูเ้รียนและชุมชน)มีจาํนวนJJ มาตรฐาน LT ตวับ่งชี&  (ม.JL – TL) 
 ในการดาํเนินการประเมินคุณภาพ โดยใชเ้ครื�องมือประเมินคุณภาพการศึกษาดงักล่าว ตอ้งคาํนึงถึงวธีิการ
และเกณฑก์ารประเมินและการแต่งตั&งคณะกรรมการประเมินตามรายละเอียด ดงัต่อ ไปนี&  
 

วธีิการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั#นพื#นฐาน 
 การจาํแนกผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษาวา่ไดม้าตรฐานหรือไม่ พิจารณาจากเกณฑต่์อไปนี&  

(. การประเมินองิเกณฑ์ ใหพ้ิจารณาตามมาตรฐาน ตวับ่งชี&  และเกณฑก์ารพิจารณาที�กาํหนด โดยจะมีการ
สรุปผลการประเมินทั&งในระดบัตวับ่งชี&  และระดบัมาตรฐาน 

    (.( การประเมินในระดับตัวบ่งชี# ใหพ้ิจารณาจากร้อยละเฉลี�ยตามเกณฑพ์ิจารณาในแต่ละตวับ่งชี&  
เป็น L ระดบั คือ 

เกณฑ์การพจิารณา ระดับคุณภาพ 
ร้อยละเฉลี�ยตามเกณฑพ์ิจารณาตํ�ากวา่ร้อยละ PN ปรับปรุง 
ร้อยละเฉลี�ยตามเกณฑพ์ิจารณาระหวา่งร้อยละ PN - KL พอใช ้
ร้อยละเฉลี�ยตามเกณฑพ์ิจารณา ระหวา่งร้อยละ KP – MQ ดี 
ร้อยละเฉลี�ยตามเกณฑพ์ิจารณาตั&งแต่ร้อยละ QN ขึ&นไป ดีมาก 

 
 



 

    (.8  การประเมินในระดับมาตรฐาน ใหพ้ิจารณาจากค่าเฉลี�ยของระดบัคุณภาพตวับ่งชี& ในแต่ละมาตรฐาน 
เป็น L ระดบั คือ 

 
 

เกณฑ์การพจิารณา ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี�ยของระดบัคุณภาพตวับ่งชี&  ต ํ�ากวา่หรือเท่ากบั J.KL ปรับปรุง 
ค่าเฉลี�ยของระดบัคุณภาพตวับ่งชี&  ระหวา่ง J.KP – T.KL พอใช ้
ค่าเฉลี�ยของระดบัคุณภาพตวับ่งชี&  ระหวา่ง T.KP – R.LQ ดี 
ค่าเฉลี�ยของระดบัคุณภาพตวับ่งชี&  ระหวา่ง R.PN – L.NN ดีมาก 

 
             8. การประเมินองิสถานศึกษา ใหพ้ิจารณาจากการที�สถานศึกษาดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะและพฒันาการ
ของสถานศึกษา ตลอดจนมีผลการดาํเนินงานบรรลุมาตรฐาน / เป้าหมายตามแผนของสถานศึกษา รวมทั&งการมี
ความตระหนกัในความสาํคญัและความพยายามในการพฒันาสู่มาตรฐานของสถานศึกษา  มีวธีิการพิจารณา และ
การสรุปผลการพิจารณา ดงันี&  

2.1 มิติในการพจิารณา พฒันาการของคุณภาพการศึกษาและ การบรรลุมาตรฐาน / เป้าหมายตามแผนของ
สถานศึกษา ดงันี&  

พฒันาการของคุณภาพ 
การศึกษา 

บรรลุมาตรฐาน / เป้าหมายตามแผนของสถานศึกษา 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
มี ดีมาก (L) 

 
ดี (R)  

มีความตระหนกัและความพยายาม 

พอใช ้(T) 
มีความตระหนกัและความพยายามยงัไม่เด่นชดั 

ไม่มี พอใช ้(T) ปรับปรุง (J) 
 

8.8 วธีิการพจิารณา ไดใ้หค้วามหมายของพฒันาการ และ การบรรลุมาตรฐาน / เป้าหมาย ตามแผนของ
สถานศึกษา ดงันี&  
 มีพฒันาการของคุณภาพการศึกษา หมายถึง การที�สถานศึกษาไดด้าํเนินการตามขอ้เสนอแนะของ สมศ. 
และผลการประเมินในรอบที�สอง (เฉพาะผลการประเมินแบบอิงเกณฑ)์ สูงกวา่ผลประเมินรอบแรก หรือ มีผล
ประเมินทั&งในรอบแรกและรอบที�สองไม่ตํ�ากวา่ระดบัดี 
 ไม่มีพฒันาการของคุณภาพการศึกษา หมายถึง การที�สถานศึกษาไม่ไดด้าํเนินการตามขอ้เสนอแนะของ 
สมศ. และผลการประเมินในรอบที�สอง (เฉพาะผลการประเมินแบบอิงเกณฑ)์ ตํ�ากวา่ผลประเมินรอบแรก หือผล
ประเมินและรอบที�สองตํ�ากวา่ระดบัดี และ ไม่แตกต่างกนั 



 

 บรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผน หมายถึง สถานศึกษามีความสาํเร็จในการปฏิบติั สามารถบรรลุ
มาตรฐานหรือเป้าหมายของแผนพฒันาสถานศึกษาในการพฒันาผูเ้รียน หรือ ครู หรือคุณภาพการจดัการศึกษาใน
แต่ละมาตรฐาน โดยนาํผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกไปใชว้างแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
และมีหลกัฐานแสดงความตระหนกัในความสาํคญั และความพยายามในการปฏิบติัเพื�อการพฒันาสู่มาตรฐานของ
สถานศึกษา 
 ไม่บรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผน หมายถึง สถานศึกษายงัไม่ประสบความสาํเร็จในการปฏิบติั ไม่
สามารถบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายของแผนพฒันาสถานศึกษาในการพฒันาผูเ้รียน หรือ ครู หรือคุณภาพการจดั
การศึกษาในแต่ละมาตรฐาน โดยไม่คาํนึงถึงความตระหนกัในความสาํเร็จและความพยายามในการปฏิบติัเพื�อการ
พฒันาสู่มาตรฐานของสถานศึกษา           
 

              8.6 การสรุปผลการประเมินองิสถานศึกษา มีระดบัของมาตรฐาน และคะแนน ดงันี&  
 

คําอธิบาย ระดับ คะแนน 
ไม่มีพฒันาการของคุณภาพการศึกษาและไม่บรรลุมาตรฐาน / เป้าหมายตามแผน ปรับปรุง J คะแนน 
ไม่มีพฒันาการของคุณภาพการศึกษาแต่บรรลุมาตรฐาน / เป้าหมายตามแผน หรือมีพฒันา  
 การของคุณภาพการศึกษา แต่ไม่บรรลุมาตรฐาน / เป้าหมายตามแผน และหลกัฐานแสดง
ความตระหนกัในความสาํคญัและความพยายามในการปฏิบติัอยา่งไม่เด่นชดั 

พอใช ้ T คะแนน 

มีพฒันาการของคุณภาพการศึกษา และมีหลกัฐานแสดงความตระหนกัในความสาํคญัและ
ความพยายามในการปฏิบติัอยา่งเด่นชดั แต่ไม่บรรลุมาตรฐาน / เป้าหมายตามแผน 

ดี R คะแนน 

มีพฒันาการของคุณภาพการศึกษา และบรรลุมาตรฐาน / เป้าหมายตามแผน ดีมาก L คะแนน 

 
การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในระดับมาตรฐาน 
 ใหเ้ฉลี�ยผลประเมินระดบัมาตรฐานแบบอิงเกณฑ ์และแบบอิงสถานศึกษา ถา้ไดค้่าเฉลี�ยของ 
ผลประเมิน   2.75   จากระบบ L คะแนน แสดงวา่ สถานศึกษามีผลการจดัการศึกษาในมาตรฐานนั&น ๆ ที�ได้
มาตรฐานคุณภาพ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นตน้สังกดั จะใหก้ารรับรองคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานนั&น ๆ 
ของสถานศึกษา 
 

การรับรองมาตรฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 ในการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานคุณภาพขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ�น สถานศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี&  
 J. สถานศึกษามีค่าเฉลี�ยผลประเมินคุณภาพภายนอก ไม่ตํ�ากวา่ระดบั ดี  ( T.KP ในระบบ L คะแนน) 
 T. สถานศึกษามีค่าเฉลี�ยของผลประเมินในระดบั ดีขึ&นไปไม่ตํ�ากวา่ R ใน L ของมาตรฐานที�ประเมิน 
กล่าวคือ ไดร้ะดบัดีขึ&นไป มีตํ�ากวา่ JM มาตรฐาน ใน TL มาตรฐาน 
 R. สถานศึกษาไม่มีผลประเมินคุณภาพภายนอกของมาตรฐานอยูใ่นระดบัปรับปรุง  
การแต่งตั#งคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วยคณะบุคคลดังนี# 



 

     1.1  ระดับสถานศึกษา 
 ใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการสถานศึกษา หรือ คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เป็นผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  และจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง  แลว้รายงานผล
ไปยงั คณะกรรมการประเมินระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  เพื�อประเมินใหก้ารรับรองต่อไป 
 หน้าที'คณะกรรมการระดับสถานศึกษา 
 (1)  กาํหนดแผนการดาํเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 (2)  จดัทาํและบริหารการใชคู้่มือ  และแบบประเมินชุดต่างๆ ใหเ้พียงพอ ตามความจาํเป็น 
 (3)  ดาํเนินการประชุมชี&แจงครูและผูเ้กี�ยวขอ้งให้เขา้ใจแนวทางการประเมิน 
 (4)  ดาํเนินการประเมินตามแผน 
 (5)  ประมวลสรุปและวเิคราะห์ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 (6)  จดัทาํรายงานประเมินตนเอง  เพื�อรายงานหน่วยงานตน้สังกดั สาธารณชน และผูเ้กี�ยวขอ้ง 
      1.2  ระดับเทศบาล ประกอบด้วย  
 (J) ผูอ้าํนวยการสาํนกั / กองการศึกษา    เป็นประธาน 
 (T) รองผูอ้าํนวยการสาํนกั / กองการศึกษา   เป็นรองประธาน 
 (R) หวัหนา้งาน/ฝ่ายโรงเรียน    เป็นกรรมการ 
 (L) ศึกษานิเทศก ์หรือผูท้าํหนา้ที�ทุกคน   เป็นกรรมการ 
 (5) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั&นพื&นฐาน  เป็นกรรมการ 
 (6) ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา     เป็นกรรมการ 
 (7) รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษาหรือผูท้าํหนา้ที�  เป็นกรรมการ 

(8) ศึกษานิเทศก ์/ หรือผูท้าํหนา้ที�    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
       หน้าที'คณะกรรมการระดับเทศบาล 
 (J) กาํหนดแผนการประเมินภายในสถานศึกษาในภาพรวมของเทศบาล 
 (T) อาํนวยการจดัทาํและบริหารการใชคู้่มือและแบบประเมินชุดต่าง ๆ ใหแ้ก่สถานศึกษาตามความจาํเป็น 
 (R) ส่งเสริม สนบัสนุน กระตุน้ใหส้ถานศึกษาดาํเนินการประเมินตนเองไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 (L) ดาํเนินการสรุปและวเิคราะห์ผลการประเมินในภาพรวมของเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที' 3 
ผลการประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ด้านปัจจัยทางการศึกษา  ระดับปฐมวยัและระดับขั#นพื#นฐาน 
 

มาตรฐานที' (  ครูมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกบังานที'รับผดิชอบ หมั'นพฒันาตนเอง  เข้ากบัชุมชนได้ดี 
                        และมีครูพอเพยีง (สพฐ.N) (สมศ.L) 
ผลการประเมินระดบัตวับ่งชี&ของมาตรฐานที� J 

ตวับ่งชี&  ผลสาํเร็จ 
ระดบัคุณภาพ 

L R T J 
J.J  มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ 97.51   �     
J.T  มีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีกบัผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชน 88.68   �   
J.R  มีความมุ่งมั�นและอุทิศตนในการสอนและพฒันาผูเ้รียน 88.47   �   
J.L  มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควธีิการใหม่ๆ เป็นประจาํ 88.29   �   
J.P  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าขึ&นไป 100.00 �     
J.I  สอนตรงตามวชิาเอก-โท หรือ ตรงตามความถนดั 88.92  �   
J.K  มีจาํนวนพอเพียง (หมายรวมทั&งครูและบุคลากรสนบัสนุน) 81.06  �    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 90.42 ดีมาก (6.617) 
 
ผลการดาํเนินการในแต่ละตวับ่งชี&  
ตัวบ่งชี#ที' (.(  มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ 

ผลการประเมิน     ผลสําเร็จร้อยละ  97.51 อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก   คณะครูมีคุณธรรม  จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ   และเป็นตวัอยา่งที�ดีแก่ผูเ้รียน เอาใจใส่ผูเ้รียนทั&งดา้นการเรียน ความประพฤติ มีระเบียบวินยั 
และปฏิบติัโดยพร้อมเพรียงกนั 
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน   โครงการค่ายคุณธรรม  ใบประกอบวิชาชีพ  แบบประเมินจรรยาบรรณ
วชิาชีพครู   แบบประเมินการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบติัตน    
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข  จดัใหมี้วนัพบครูของลูกในวนัปัจฉิม  วนัปฐมนิเทศผูป้กครอง   
 
ตัวบ่งชี#ที' (.8  มีปฏิสัมพนัธ์ที'ดีกบัผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  
 ผลการประเมิน   ผลสาํเร็จร้อยละ  88.68 อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดี  คณะครู ผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชนให้
ความร่วมมือ มีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั ผูป้กครองและชุมชนพอใจในการดาํเนินงาน มุ่งมั�นและตั&งใจอบรมสั�งสอน
ให้ความรู้แก่ผูเ้รียนเป็นอยา่งดี ครูมีความประพฤติ และ–ปฏิบติัตวัตามจรรยาบรรณ ส่งเสริมผูเ้รียนให้ห่างไกลสาร
เสพติด ช่วยเหลือให้คาํปรึกษา และเขา้ช่วยแกปั้ญหาสิ�งแวดลอ้ม สุขภาพ และให้บริการต่างๆ สําหรับชุมชน ยินดี



 

ให้ความร่วมมือกบัสถานศึกษา  และเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ   เมื�อพบเห็นพฤติกรรมที�ไม่เหมาะสมจะแจง้ให้
สถานศึกษาทราบเพื�อหาทางป้องกนัและแกไ้ข  
 กิจกรรม/โครงการ/หลกัฐาน        กิจกรรมแนะแนว   กิจกรรมวนัสําคญัต่างๆ ร่วมกบัชุมชน     โครงการ
สารสัมพนัธ์  โครงการส่งเสริมภูมปัญญาทอ้งถิ�น    
 แนวทางการพฒันาและแก้ไข       ครูต้องแสดงความเสียสละ และอุทิศตัวเป็นตวัอย่างในทุกๆ ด้าน 
ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพ ใหค้าํแนะนาํและบริการความรู้ต่างๆแก่ชุมชน 
ตัวบ่งชี#ที' 1.3  มีความมุ่งมั'นและอุทศิตนในการสอนและพฒันาผู้เรียน 
 ผลการประเมิน   ผลสําเร็จร้อยละ  88.47 อยู่ในระดบัคุณภาพ  ดี    คณะครูเสียสละ และอุทิศตน มุ่งมั�นที�
จะพฒันาผูเ้รียนและการเรียนการสอนทั&งในเวลา และนอกเวลาราชการ ครูศึกษาคน้ควา้ ดูงาน และมีการพฒันา
ตนเองเพื�อการนาํไปพฒันาผูเ้รียนทั&งดา้นความรู้และคุณธรรม  
 กิจกรรม/โครงการ/หลกัฐาน    กิจกรรมรสอน  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  โครงการเด็กดีศรี
เทียนดดั  โครงการค่ายคุณธรรม   โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษา  โครงการปรับปรุงภาพแวดลอ้มที�เอื&อต่อ
การเรียนรู้  สมุดนิเทศ  สมุดลงเวลามาปฏิบติัราชการ        
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   ครูควรมีความรู้เกี�ยวกบัการสอนแบบโครงงานและแบบบูรณาการ 
อยา่งถูกตอ้ง ชดัเจนขึ&น อุปกรณ์และสื�อบางประเภทควรจดัใหมี้เพียงพอกบัการใชง้านของครูและผูเ้รียน มีสถานที�
และเวลาที�เอื&อให้ครูไดแ้สวงหาความรู้เพิ�มเติม 
ตัวบ่งชี#ที' (.; มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควธีิการใหม่ๆ เป็นประจํา 
 ผลการประเมิน    ผลสําเร็จร้อยละ   88.29 อยู่ในระดบัคุณภาพ  ดี   ครูแสวงหาความรู้ดว้ยการเขา้รับการ
อบรมสัมมนา ทั&งจากหน่วยงานตน้สังกดั และหน่วยงานอื�นๆ นาํความรู้ที�ไดม้าพฒันาการเรียนการสอน มีการทาํ
วจิยัในชั&นเรียนเพื�อแกไ้ขปัญหา ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ต่างๆแก่เพื�อนครู 
 กิจกรรม/โครงการ/หลกัฐาน      โครงการอบรมครูดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการนิเทศการสอน  
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของบุคลากร  รายงานการพฒันาตนเองของครู         
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   ครูควรไดรั้บการอบรมใหต้รงกบังานที�ปฏิบติั ข่าวสารและแหล่งความรู้
ควรจดัใหมี้จาํนวนเพียงพอ หลากหลายตามความตอ้งการของครู หลงัการอบรมคณะครูควรนาํความรู้มาใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์แก่ผูเ้รียนใหไ้ดม้ากที�สุด และทาํวจิยัเพื�อแกปั้ญหาที�พบ รวมทั&งใหก้ารเผยแพร่และแนะนาํใหแ้ก่เพื�อนครู
ใหเ้ขา้ใจมากขึ&น 
 
ตัวบ่งชี#ที' (.9  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทยีบเท่าขึ#นไป 
 ผลการประเมิน ผลสาํเร็จร้อยละ   100.00 อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก     คณะครูร้อยละ  100   จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีขึ&นไป มีครูที�จบปริญญาโท  จาํนวน  16  คน     
 กิจกรรม/โครงการ/หลกัฐาน    แผนปฏิบติัการโรงเรียน  พ.ศ.TPP6     ศูนยส์ารสนเทศโรงเรียน 
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   คณะครูควรไดรั้บการพฒันาความรู้ดา้นอื�นๆดว้ย เช่น การผลิตสื�อ เทคนิค
วธีิการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  การศึกษาดูงานในสถานศึกษาอื�น ๆ  และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 



 

ตัวบ่งชี#ที' (.:  สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรือ ตรงตามความถนัด 
 ผลการประเมิน   ผลสําเ ร็จร้อยละ   88.92 อยู่ในระดับคุณภาพ    ดี   ครูระดับก่อนประถมศึกษา  
ประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษาสอนตรงตามเอกวิชาโท หรือตรงตามความถนัด  และครูส่วนมากปฏิบติัการ
สอนมาไม่นอ้ยกวา่ JN ปี 
 กิจกรรม/โครงการ/หลกัฐาน     คาํสั�งจดัครูเขา้ชั&นเรียน 
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข ส่งครูเขา้รับการอบรมอยา่งสมํ�าเสมอจดัห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื�นๆ 
เช่น อินเทอร์เน็ต เป็นตน้  ให้สามารถใชเ้ป็นแหล่งความรู้เพื�อใหค้รูไดแ้สวงหาความรู้ใหม้ากขึ&น 
ตัวบ่งชี#ที' (.J  มีจํานวนพอเพียง (หมายรวมทั#งครูและบุคลากรสนับสนุน) 
 ผลการประเมิน ผลสาํเร็จร้อยละ   81.06 อยูใ่นระดบัคุณภาพ   ดี   โรงเรียนขาดแคลนครูจาํนวนหนึ�ง  และ
ก็ยงัขาดครูบางดา้น ไดแ้ก่ ดนตรี นาฏศิลป์  ศิลปะ  วทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาองักฤษ  
 กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน    คาํสั�งจดัครูเข้าชั&นเรียน    ศูนย์สารสนเทศโรงเรียน  แผนการจดัหา
อตัรากาํลงัเพิ�ม 
   แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูพฒันาการเรียนการสอนโดยเฉพาะการ                
สอนแบบโครงงาน การสอนแบบบูรณาการ การใชสื้�อและนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเขา้มาช่วย รายงานให้กองการศึกษา
ดาํเนินการบรรจุครูตามวชิาเอกที�ขาดอยู ่จดัอบรมใหค้วามรู้แก่ครูในดา้นที�จาํเป็นต่อการพฒันางานดา้นต่างๆ ตามความ
เหมาะสม 
ผลการประเมนิแบบองิสถานศึกษา 
การประเมนิโครงการเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' 1 ปีการศึกษา  899: 
1.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑปี์การศึกษาที�ผา่นมา  TPP5     ไดร้ะดบัคุณภาพ   ดมีาก  ( 3.713 ) 

     ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ ์ปีการศึกษา  TPP6          ไดร้ะดบัคุณภาพ   ดมีาก  (6.617 ) 
2.  สถานศึกษาดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
         �   ดาํเนินการ             �   ไม่ดาํเนินการ 
สรุปวา่  ผลการประเมินมาตรฐานที� 1 ของสถานศึกษาปีการศึกษา TPP6 
         �   มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา         �   ไม่มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา  
   สรุปผลการประเมนิความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที� 1  ของสถานศึกษา 
� บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบติัตามแผน 

� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 
 

ผลการประเมนิ คะแนน ระดบัคุณภาพ 

อิงเกณฑ ์ คะแนนเฉลี1ย R.617 ดีมาก 
อิงสถานศึกษา 4.000 ดีมาก 

เฉลี1ย 6.808  

 



 

สรุปผลประเมนิมาตรฐานที�  1 ครูมคุีณธรรม จริยธรรม มวุีฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกบังานที�รับผดิชอบหมั�นพฒันาตนเองเข้า

กบัชุมชนได้ด ีมคีรูและบุคลากรสนับสนุนเพยีงพอ 

� ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
       มีค่าเฉลี1ย  ≥  2.75 คือ  มค่ีาเฉลี�ย   6.808 

� ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
       มีค่าเฉลี1ย  <  2.75  คือ  มค่ีาเฉลี�ย................. 
 

มาตรฐานที' 3  ผู้บริหารมีภาวะผู้นํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
ผลการประเมินระดบัตวับ่งชี&ของมาตรฐานที� 3 

ตวับ่งชี&  ผลสาํเร็จ 
ระดบัคุณภาพ 

L R T J 
R.J  มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพบริหาร 
       การศึกษา 

QM.LI �    

R.T  มีความคิดริเริ�ม  มีวสิัยทศัน์  และเป็นผูน้าํทางวชิาการ 98.42 �    
R.R  มีความสามารถในการบริหารงานวชิาการและการจดัการ 97.83 �    
R.L  การบริหารงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ผูเ้กี�ยวขอ้ง 
       พึงพอใจ 

100.00 �    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 98.68 ดีมาก (6.N;J) 
 

ผลการดาํเนินการในแต่ละตวับ่งชี&  
ตัวบ่งชี#ที' 6.(  มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพบริหารการศึกษา 

ผลการประเมิน    ผลสําเร็จร้อยละ  QM.LI อยูใ่นระดบัคุณภาพ ดีมาก   ผูบ้ริหารมีความเมตตา กรุณา ต่อ
นกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกฝ่าย มีความรับผิดชอบ ต่อหนา้ที� องคก์ร อุทิศเวลาใหก้บังาน ประพฤติตนเป็น
แบบ อยา่งที�ดี มีสุขภาพอนามยัดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกบักาลเทศะ มีความประหยดัอดออม วางตนได้
อยา่งเหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ที� บริหารจดัการอยา่งมีระบบ มีเหตุมีผล กลา้ตดัสินใจมีความเป็นผูน้าํไดเ้หมาะสม
กบัสถานการณ์   
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน   แบบประเมินผูบ้ริหาร  แผนพฒันาโรงเรียน  บนัทึกการประชุม                 
ภาพกิจกรรมโรงเรียนกบัชุมชน    
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   สถานศึกษาควรดาํเนินโครงการ/กิจกรรมที�มีอยู่ให้เป็นไปอย่างต่อเนื�อง 
สมํ�าเสมอ มีการติดตามประเมินผลปรับปรุง หรือปรับเปลี�ยนกิจกรรมใหท้นัสมยัเหมาะสมกบั สถานการณ์  

ตัวบ่งชี#ที' 6.8  มีความคิดริเริ'ม  มีวสัิยทัศน์  และเป็นผู้นําทางวชิาการ 
ผลการประเมิน    ผลสําเร็จร้อยละ  98.42 อยูใ่นระดบัคุณภาพ   ดีมาก   ผูบ้ริหารมีประสบการณ์ดา้นการ

จดัการศึกษา มีการวางแผนการปฏิบติังาน ประเมินผล และนาํผลมาปรับปรุงการบริหารงาน นาํเทคโนโลยีมาช่วย



 

ในการจดัการ ปรับปรุงการทาํงานอยา่งเป็นระบบ รวดเร็วมากยิ�งขึ&น ส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลาการพฒันาความรู้
ความสามารถในทุกดา้น มีปฏิสัมพนัธ์อยา่งดีกบัชุมชน 
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน   แบบประเมินผูบ้ริหาร  แผนพฒันาโรงเรียน  บนัทึกการประชุม  ภาพถ่าย
การทาํกิจกรรมต่างๆ   

แนวทางการพฒันาและแกไ้ข ผูบ้ริหารควรส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความคิดริเริ�ม ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเป็น
ระบบมากขึ&น ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม ส่งเสริมให้บุคลากรปรับตนกบัการทาํงานโดยให้มีบทบาทหน้าที�ใน
หลายๆด้านตามวาระ มีการกระจายอาํนาจ และกระจายงานให้กับบุคลากรตามความเหมาะสม จดักิจกรรม/
โครงการส่งเสริมงานสัมพนัธ์ชุมชนอยา่งต่อเนื�อง และสมํ�าเสมอ  

ตัวบ่งชี#ที' 6.3  มีความสามารถในการบริหารงานวชิาการและการจัดการ 
ผลการประเมิน    ผลสําเร็จร้อยละ   97.83 อยู่ในระดบัคุณภาพ    ดีมาก   ผูบ้ริหารส่งเสริมสนบัสนุนให้

บุคลากรได้พฒันาการจดัการเรียนการสอน เทคนิควิธีการต่างๆ โดยการให้ศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา แบ่งการ
ดาํเนินงานเป็นทีม กระจายงาน กระจายอาํนาจไปยงักลุ่มงานต่างๆ ร่วมกาํหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมต่างๆ นิเทศ ติดตามประเมินผลงาน พร้อมทั&งประชุมรายงานผล  แกไ้ขปัญหาในงานเพื�อให้งานไดมี้การ
พฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน   แบบประเมินผูบ้ริหาร  แผนพฒันาโรงเรียน   โครงการนิเทศการสอน  
โครงการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา  โครงการส่งเสริมการผลิตสื�อ  โครงการประกนัคุณภาพการศึกษา  
โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษา  บนัทึกการประชุม  ภาพถ่ายการทาํกิจกรรมต่างๆ   
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   การสอบถามปัญหา ความตอ้งการ และความพึงพอใจดา้นต่างๆของ
บุคลากรเป็นวธีิการหนึ�งที�จะช่วยสาํรวจขอ้มูลที�แทจ้ริงไดอี้กทางหนึ�ง และจะเป็นการดีมากถา้นาํปัญหาที�พบมา
ช่วยกนัแกไ้ขทนัทีเพื�อให้ดีขึ&น ในแต่ละกลุ่มงานควรมีการจดัประชุม สอบถามปัญหา แลกเปลี�ยนประสบการณ์กนั
เป็นประจาํ มีการสรุปผลการทาํงานและเสนอแนะแนวทางการพฒันาในแต่ละปีการศึกษา  

ตัวบ่งชี#ที' 6.; การบริหารงานมีประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล  ผู้เกี'ยวข้องพึงพอใจ 
ผลการประเมิน     ผลสาํเร็จร้อยละ  100.00 อยูใ่นระดบัคุณภาพ    ดีมาก   ผูบ้ริหารมีความเป็นผูน้าํ มีการ

ประชุมบุคลากรเพื�อจดัทาํแผน ส่งเสริมและสนบัสนุนให้คณะครูทาํงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพนัธ์และเป็นที�ยอมรับ
ทั&งหน่วยงานเดียวกนัและต่างหน่วยงาน ชุมชนใหก้ารยอมรับและยนิดีใหค้วามร่วมมือกบัทางโรงเรียนดา้นพฒันา
การศึกษาเป็นอยา่งดี โรงเรียนใหบ้ริการชุมชนและร่วมกิจกรรมกบัชุมชนเป็นประจาํ 
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน    บนัทึกการประชุม แผนพฒันาโรงเรียน   รายงานการประเมินโครงการ  
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   ผูบ้ริหารมีภาวะความเป็นผูน้าํที�ดี การมอบหมายงานควรคาํนึงถึงศกัยภาพ
ของบุคลากร ซึ� งทาํใหผู้รั้บมอบหมายงานพึงพอใจ ผลงานสาํเร็จดว้ยดี เป็นที�ไวว้างใจในความรับผดิชอบ ซื�อตรง มี
ความรอบรู้และเป็นผูน้าํทางวชิาการ พฒันางานและบุคลากรใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอ และควรแจง้ผลการประเมินให้
บุคลากรไดรั้บทราบโดยทั�วกนัเพื�อนาํไปพฒันางานของตนใหดี้ขึ&น 
 



 

 

ผลการประเมนิแบบองิสถานศึกษา 
การประเมนิโครงการเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที'  3  ปีการศึกษา  8996 
1.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑปี์การศึกษาที�ผา่นมา    TPP5     ไดร้ะดบัคุณภาพ  ดมีาก ( 6.N8L ) 
     ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ ์ปีการศึกษา TPP6      ไดร้ะดบัคุณภาพ  ดมีาก ( 6.N;J ) 
2.  สถานศึกษาดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
         �   ดาํเนินการ             �   ไม่ดาํเนินการ 
สรุปวา่  ผลการประเมินมาตรฐานที� 3 ของสถานศึกษาปีการศึกษา  2556 
         �   มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา         �   ไม่มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา  
    

สรุปผลการประเมนิความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที�  6  ของสถานศึกษา  
� บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบติัตามแผน 

� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน    
 

ผลการประเมนิ คะแนน ระดบัคุณภาพ 

อิงเกณฑ ์ คะแนนเฉลี1ย R.947 ดีมาก 
อิงสถานศึกษา 4.000 ดีมาก 

เฉลี1ย 6.N;J  

 

สรุปผลประเมนิมาตรฐานที�  3  ผู้บริหารมีภาวะผู้นํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

� ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี1ย      ≥  

2.75 คือ  มค่ีาเฉลี�ย   6.947 

� ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
       มีค่าเฉลี1ย  <  2.75  คือ  มค่ีาเฉลี�ย................. 
 

มาตรฐานที' 4  สถานศึกษามีจํานวนผู้เรียนและอายุตามเกณฑ์ 
ผลการประเมินระดบัตวับ่งชี&ของมาตรฐานที� 4    

ตวับ่งชี&  
ผลสาํเร็จ 

 
ระดบัคุณภาพ 

L R T J 
L.J  มีอตัราส่วนจาํนวนผูเ้รียนต่อห้องเรียนตามเกณฑที์�กาํหนด 97.71 �    
L.T  ผูเ้รียนมีเกณฑอ์ายตุามพระราชบญัญติํการศึกษาแห่งชาติ QM.KP �    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 98.22 ดีมาก (3.929) 
ผลการดาํเนินการในแต่ละตวับ่งชี&  
 
 



 

ตัวบ่งชี#ที' ;.(  มีอตัราส่วนจํานวนผู้เรียนต่อห้องเรียนตามเกณฑ์ที'กาํหนด                 
ผลการประเมิน      ผลสาํเร็จร้อยละ   97.71 อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก   อตัราส่วนจาํนวนผูเ้รียนต่อห้อง

โดยมากเป็นไปตามเกณฑที์�กาํหนด  แต่ก็มีบางหอ้งเกินเกณฑที์�กาํหนด 
  โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน   สถิติจาํนวนครูและผูเ้รียน แบบรายงานสถิติจาํนวนครูและผูเ้รียน บญัชี
รายชื�อผูเ้รียน  ระบบขอ้มูลสารสนเทศ 
  แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   ครูไดน้าํวธีิการสอนระบบกลุ่มมาใชด้าํเนินการสอนอยา่งต่อเนื�อง และใช้
มุมต่างๆในสถานศึกษาใหเ้กิดประโยชน์     

ตัวบ่งชี#ที' ;.8  ผู้เรียนมีเกณฑ์อายุตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ 
ผลการประเมิน     ผลสําเร็จร้อยละ  QM.KP อยูใ่นระดบัคุณภาพ   ดีมาก   โรงเรียนรับผูเ้รียนระดบัปฐมวยั

และ     ชั&นประถมศึกษาปีที� J ตามเกณฑ์อายุพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ และรับนกัเรียนชั&นมธัยมศึกษาปีที� 
J ตามนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั&นพื&นฐาน 
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน   ประกาศแจง้เด็กเขา้เกณฑ ์ระบบขอ้มูลสารสนเทศ ทะเบียนนกัเรียน เอกสาร
การรับนกัเรียนเขา้เรียน สมุดประจาํตวันกัเรียน  

แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   ผูเ้รียนมีเกณฑอ์ายตุามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติในระดบั
มธัยมศึกษาปีที� J มีจาํนวนสูงกวา่เกณฑ ์วางแผนจดัการโดยจดัจา้งครูพิเศษ   
ผลการประเมนิแบบองิสถานศึกษา 
การประเมนิโครงการเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที'  4  ปีการศึกษา  899: 
1.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑปี์การศึกษาที�ผา่นมา     TPP5          ไดร้ะดบัคุณภาพ   ดมีาก (R.MRQ) 
    ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ ์ปีการศึกษา  TPP6              ไดร้ะดบัคุณภาพ   ดมีาก (R.QTQ) 
2.  สถานศึกษาดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
         �   ดาํเนินการ             �   ไม่ดาํเนินการ 
สรุปวา่  ผลการประเมินมาตรฐานที� 4 ของสถานศึกษาปีการศึกษา  2556 
         �   มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา         �   ไม่มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา  
สรุปผลการประเมนิความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที�  7  ของสถานศึกษา  
�   บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบติัตามแผน 

� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน    
ผลการประเมนิ คะแนน ระดบัคุณภาพ 

อิงเกณฑ ์ คะแนนเฉลี1ย 3.929 ดีมาก 
อิงสถานศึกษา 4.000 ดีมาก 

เฉลี1ย 6.965  

สรุปผลประเมนิมาตรฐานที�  4  สถานศึกษามีจํานวนผู้เรียนและอายุตามเกณฑ์           
� ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
       มีค่าเฉลี1ย  ≥  2.75 คือ  มค่ีาเฉลี�ย   3.965 



 

� ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
      มีค่าเฉลี1ย  <  2.75  คือ  มค่ีาเฉลี�ย................. 

มาตรฐานที' 5  สถานศึกษามีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที'เอื#อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการประเมินระดบัตวับ่งชี&ของมาตรฐานที� 5    

ตวับ่งชี&  ผลสาํเร็จ 
ระดบัคุณภาพ 

L R T J 
P.J  มีอาคารเรียน  อาคารประกอบ หอ้งเรียน หอ้งพิเศษ วสัดุครุภณัฑ ์  
      เพียงพอ 

MJ.RI  �   

P.T  มีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื�อการจดัการศึกษา QM.PL �    
P.R  มีสื�อเทคโนโลย ีสารสนเทศ และนวตักรรมที�เหมาะสมต่อการ 
       จดัการศึกษา 

KI.TK  �   

P.L  มีสภาพแวดลอ้ม พื&นที�สีเขียว  และแหล่งเรียนรู้ที�เอื&อต่อการ 
       จดัการศึกษา 

KN.QI   �  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ MJ.KM  ดี  ( 3.271 ) 
ผลการดาํเนินการในแต่ละตวับ่งชี&  

ตัวบ่งชี#ที' 9.(  มีอาคารเรียน  อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องพเิศษ วสัดุ ครุภัณฑ์  เพยีงพอ 
ผลการประเมิน     ผลสําเร็จร้อยละ   L(.6:   อยู่ในระดบัคุณภาพ   ดี   สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคาร

ประกอบ หอ้งเรียน หอ้งพิเศษ   ยงัไม่ครบตามเกณฑ ์ และยงัขาดแคลนครุภณัฑเ์นื�องจากมีผูเ้รียนจาํนวนมาก  
  โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน   โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม   อาคารเอนกประสงค ์/โรงอาหาร  /หอ้ง
สุขา  โครงการหอ้งสมุดกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  บนัทึกการใชห้อ้งสมุด/หอ้งคอมพิวเตอร์     /
หอ้งปฏิบติัการทางภาษา/ห้องวทิยาศาสตร์/ห้องสารสนเทศ  ขอ้มูลสารสนเทศ  โครงการจดัทาํทะเบียนพสัดุ-
ครุภณัฑ์ 
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   สถานศึกษาควรดาํเนินการจดัหาอาคารประกอบ  ห้องเรียน  หอ้งพิเศษ  
และครุภณัฑใ์หเ้พียงพอต่อความตอ้งการ 
ตัวบ่งชี#ที' 9.8  มีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื'อการจัดการศึกษา 

ผลการประเมิน     ผลสาํเร็จร้อยละ   NL.9;   อยูใ่นระดบัคุณภาพ   ดีมาก   สถานศึกษามีงบประมาณที�ใช้
ในการบริหารการศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีการระดมงบประมาณจากผูป้กครอง ชุมชนที�เห็น
ความสาํคญัของการศึกษาใหค้วามช่วยเหลือในหลายๆดา้น เช่น   จดัจา้งครูเพิ�มเติม   จดัวสัดุอุปกรณ์การเรียนการ
สอนเพิ�ม และมีระบบดูแลทรัพยส์มบติัของโรงเรียนดว้ยบุคลากรของโรงเรียนเอง   
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน     โครงการจดัซื&อวสัดุการศึกษา   โครงการจดัซื&อวสัดุสาํนกังาน  ตามงบ 
ประมาณเงินอุดหนุนจากสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั&นพื&นฐาน  งบประมาณอุดหนุนการศึกษาจากองคก์ร
ทอ้งถิ�น  โครงการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน   เอกสารตอบขอบคุณ      



 

 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข    สถานศึกษาใชง้บประมาณที�ไดรั้บบริหารจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม ใชท้รัพยากรที�มีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด เปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเช่น การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยา่งสมํ�าเสมอ  กิจกรรมกีฬา  กิจกรรมวนั
สาํคญั  เป็นตน้ 

ตัวบ่งชี#ที' 9.3  มีสื'อเทคโนโลย ีสารสนเทศ และนวตักรรมที'เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 
ผลการประเมิน    ผลสาํเร็จร้อยละ  J:.8J  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดี    โรงเรียนมีสื�อการสอนที�เหมาะสม   มี

ระบบสารสนเทศที�เหมาะสมเอื&อต่อการจดัการและการเรียนรู้ ให้บริการไดค้่อนขา้งรวดเร็ว   แต่บางสื�อบางประเภท
มีจาํนวนนอ้ยจึงตอ้งส่งเสริมใหค้รูไดผ้ลิตสื�อขึ&นเอง ทั&งสื�อวสัดุในทอ้งถิ�น และสื�อเทคโนโลย ี
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน   โครงการอบรมครูดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน  โครงการส่งเสริมการ
ผลิตสื�อ    โครงการจดัซื&อวสัดุการศึกษา           
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูผลิตสื�อจากวสัดุทอ้งถิ�นใหม้ากขึ&น จดัอบรมเสริม
ความรู้เรื�องการผลิตสื�อ ติดตามประเมินผลเพื�อให้ครูมีความรู้ใหม่ๆและนาํไปใชป้ระโยชน์อยา่งจริงจงั  

ตัวบ่งชี#ที' 9.; มีสภาพแวดล้อม พื#นที'สีเขียว  และแหล่งเรียนรู้ที'เอื#อต่อการจัดการศึกษา 
ผลการประเมิน    ผลสําเร็จร้อยละ  JU.N:   อยูใ่นระดบัคุณภาพ  พอใช้   โรงเรียนมีอาคารเรียน  อาคาร

ประกอบ       ยงัไม่เพียงพอกับจาํนวนนักเรียน  ไม่มีสนามเด็กเล่น  มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมเอื&อต่อการจดั
การศึกษาและการเรียนรู้เป็นอยา่งดี  บรรยากาศร่มรื�นทั&งภายในและภายนอก     โรงเรียนพยายามเพิ�มพื&นที�สีเขียว
ใหม้ากขึ&น แต่เนื�องจากเนื&อที�ของโรงเรียนมีนอ้ย    ทาํใหป้ลูกตน้ไมไ้ดไ้ม่มาก  
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน   โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกโรงเรียน  โครง การ
ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้     
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข     จดัเวรดูแลเกี�ยวกบัความสะอาดของโรงเรียน      ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้
ภายในโรงเรียนให้อยูใ่นสภาพที�เหมาะและเอื&อต่อการเรียนรู้   ใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูเ้รียน ปรับปรุงและใชง้านพื&นที�
ที�มีอยูใ่หไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด 
ผลการประเมนิแบบองิสถานศึกษา 
การประเมนิโครงการเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที'  5  ปีการศึกษา  8996 
1.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑปี์การศึกษาที�ผา่นมา   2555   ไดร้ะดบัคุณภาพ  ด ี (3.421) 
    ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ ์ปีการศึกษา 2556      ไดร้ะดบัคุณภาพ  ด ี (3.271) 
2.  สถานศึกษาดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
         �   ดาํเนินการ             �   ไม่ดาํเนินการ 
สรุปวา่  ผลการประเมินมาตรฐานที� 5 ของสถานศึกษาปีการศึกษา  2556 
         �   มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา         �   ไม่มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา  
    

สรุปผลการประเมนิความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที�  8  ของสถานศึกษา  
� บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   



 

� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบติัตามแผน 

� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน    
 

 

ผลการประเมนิ คะแนน ระดบัคุณภาพ 

อิงเกณฑ ์ คะแนนเฉลี1ย 3.271 ดี 
อิงสถานศึกษา 4.000 ดีมาก  

เฉลี1ย 3.636  

สรุปผลประเมนิมาตรฐานที�  8  สถานศึกษามีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที'เอื#อต่อการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

�  ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
        มีค่าเฉลี1ย  ≥  2.75 คือ  มค่ีาเฉลี�ย   3.636 
� ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
       มีค่าเฉลี1ย  <  2.75  คือ  มค่ีาเฉลี�ย................. 
 

ด้านปัจจัยทางการศึกษา  ระดับปฐมวยั 

มาตรฐานที' 2  ครู มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ผลการประเมินระดบัตวับ่งชี&ของมาตรฐานที� T 

ตวับ่งชี&  ผลสาํเร็จ 
ระดบัคุณภาพ 

L R T J 
T.J  มีความรู้ความเขา้ใจเป้าหมายการจดัการศึกษา และหลกัสูตร 
       การศึกษาปฐมวยั 

97.16 �    

T.T  มีการวเิคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 95.33 �    
T.R  มีความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียน 
      เป็นสาํคญั 

92.55 �    

T.L  มีความสามารถในการใชสื้�อเทคโนโลย ีการพฒันาการเรียนรู้ 
      ของตนเองและของผูเ้รียน 

85.18  �   

T.P  มีการประเมินพฒันาการที�สอดคลอ้งกบัสภาพจริงและเหมาะสมกบัวยั 92.25 �    
T.I  มีการนาํผลการประเมินพฒันาการมาปรับการจดัประสบการณ์ 
      เรียนรู้ เพื�อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

92.12 �    

T.K  มีการศึกษา/วจิยั เพื�อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและนาํผลไปใช ้
      พฒันาผูอื้�น 

96.06 �    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 92.95 ดีมาก  ( 3.859 ) 
ผลการดาํเนินการในแต่ละตวับ่งชี&  



 

ตัวบ่งชี#ที' 8.(  มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษา และหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 
 ผลการประเมิน    ผลสาํเร็จร้อยละ  N7.16  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก  ครูมีความรู้ความเขา้ใจเป้าหมายการ
จดัการศึกษาและหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั เนื�องจากครูจบหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัโดยตรง   

 โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน   แผนการจดัประสบการณ์  หลกัสูตรระดบัปฐมวยั  กิจกรรมค่ายวชิาการ
(หนูนอ้ยเรียนรู้อาเซียน) วิเคราะห์หลกัสูตร 

แนวทางการพฒันา/แกไ้ข    จดัใหมี้การอบรมคณะครูระดบัปฐมวยัเกี�ยวกบัเรื�องหลกัสูตร การวิเคราะห์
หลกัสูตร การจดัทาํแผนการจดัประสบการณ์ จากวทิยากรที�มีความรู้เฉพาะดา้น 

ตัวบ่งชี#ที' 8.8  มีการวเิคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 ผลการประเมิน    ผลสาํเร็จร้อยละ   N5.33   อยูใ่นระดบัคุณภาพ   ดีมาก      ครูมีการวิเคราะห์ศกัยภาพและ
เขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคลจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื�อส่งเสริมพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน  

 โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน    สมุดบนัทึกพฒันาการนกัเรียน สมุดบนัทึกการเยี�ยมบา้นนกัเรียน สมุด
รายงานประจาํตวันกัเรียน  พฤติกรรมที�เกิดขึ&นจริง 

แนวทางการพฒันา/แกไ้ข    จดัใหมี้การซ่อมเสริมผูเ้รียนที�มีพฒันาการไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที�
กาํหนดไวพ้ร้อมบนัทึกพฒันาการเพื�อปรับวธีิการสอนและกิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  

ตัวบ่งชี#ที' 2.3  มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที'เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 ผลการประเมิน    ผลสาํเร็จร้อยละ  N2.55  อยูใ่นระดบัคุณภาพ   ดีมาก      ครูมีความสามารถในการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและส่งเสริมพฒันาการของผูเ้รียน 

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน     สื�อการเรียนการสอน   สมุดบนัทึกความดี   การเรียนการสอนแบบ
โครงการ (Project Approach) การจดัมุมประสบการณ์ต่างๆ ในหอ้งเรียน   แผนการจดัประสบการณ์    หอ้งสมุด    
ใบงาน 

  แนวทางการพฒันา/แกไ้ข    ครูเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ดว้ยตวัเอง  และจดัเตรียมอุปกรณ์ที�เกี�ยวกบัการ
เรียนรู้ใหมี้ความหลากหลาย แตกต่างกนัและมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชง้าน 
ตัวบ่งชี#ที' 8.; มีความสามารถในการใช้สื'อเทคโนโลย ีการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและของผู้เรียน 
 ผลการประเมิน     ผลสาํเร็จร้อยละ  85.18  อยูใ่นระดบัคุณภาพ   ดี  ครูมีความรู้ความสามารถในการใชสื้�อ 
และเทคโนโลยเีพื�อพฒันาการเรียนรู้ของตนเองและผูเ้รียนใหพ้ฒันาไดต้ามศกัยภาพ  

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน    การเรียนการสอนในห้องการเรียนรู้ แผนจดัประสบการณ์   ใบงาน    
สมุดบนัทึกพฒันาการนกัเรียนขอ้มูลในการบนัทึกและประเมินนกัเรียน 

  แนวทางการพฒันา/แกไ้ข    จดัใหมี้การอบรมคณะครูระดบัปฐมวยัเกี�ยวกบัการผลิตสื�อ ใชสื้�อ และ
เทคโนโลยอืี�น ๆ ในการพฒันาการเรียนรู้ของตนเองและผูเ้รียน จากวทิยากรที�มีความรู้ความชาํนาญในดา้นนี&  

 
ตัวบ่งชี#ที' 8.9  มีการประเมินพฒันาการที'สอดคล้องกบัสภาพจริงและเหมาะสมกบัวยั 



 

 ผลการประเมิน    ผลสาํเร็จร้อยละ  N2.29  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก  ครูประเมินพฒันาการของผูเ้รียน
สอดคลอ้งกบัสภาพจริงเหมาะสมตามวยัและเกณฑม์าตรฐาน  

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน   สมุดบนัทึกพฒันาการนกัเรียน   สมุดรายงานประจาํตวันกัเรียน  วิจยัชั&น
เรียน   การสอนซ่อมเสริม สมุดบนัทึกการเยี�ยมบา้นนกัเรียน 

 แนวทางการพฒันา/แกไ้ข   ควรจดัทาํแบบประเมินพฒันาการ ของผูเ้รียนใหค้รอบคลุมทุกดา้นเหมาะสม
ตามวยัของผูเ้รียนและเกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี#ที' 8.:  มีการนําผลการประเมินพฒันาการมาปรับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ เพื'อพฒันาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ 
 ผลการประเมิน   ผลสาํเร็จร้อยละ  N2.12 อยูใ่นระดบัคุณภาพ   ดีมาก ครูนาํผลการประเมินมาปรับปรุงการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้  สื�อ กิจกรรมต่างๆ เพื�อพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้เตม็ตามศกัยภาพเหมาะสมกบั
สภาพความเป็นจริง  

โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน    แผนจดัประสบการณ์    การสอนซ่อมเสริม   การนิเทศภายในและเยี�ยมชั&น
เรียน การทาํวจิยัในชั&นเรียนหลกัสูตรสถานศึกษา การเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) 

  แนวทางการพฒันา/แกไ้ข   จดัการประเมินผลใหห้ลากหลายวธีิเหมาะสมกบัศกัยภาพความเป็นจริงของ
ผูเ้รียนแต่ละคน 

ตัวบ่งชี#ที' 8.J  มีการศึกษา/วจิยั เพื�อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและนาํผลไปใชพ้ฒันาผูอื้�น 
 ผลการประเมิน    ผลสาํเร็จร้อยละ   N6.06  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก   ครูศึกษา  คน้ควา้ทั&งจากตาํรา  
เอกสาร ร่วมอบรม  สัมมนา  เพื�อพฒันาตวัเองและผูเ้รียน  เพื�อนาํความรู้ไปใชพ้ฒันาผูเ้รียน    

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน   โครงการอบรมครูดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน   วจิยัในชั&นเรียน ศึกษา
ดูงานในสถานศึกษาอื�น 

 แนวทางการพฒันา/แกไ้ข   จดัส่งครูเขา้รับการอบรมครูระดบัปฐมวยักบัหน่วยงานต่าง ๆ   และผลการ 
อบรมมาใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน  
ผลการประเมนิแบบองิสถานศึกษา 
การประเมนิโครงการเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที'  2  ปีการศึกษา  8996 
1.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑปี์การศึกษาที�ผา่นมา    2555    ไดร้ะดบัคุณภาพ   ดมีาก ( R.810 ) 
    ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ ์ปีการศึกษา  2556            ไดร้ะดบัคุณภาพ   ดมีาก ( R.859 ) 
2.  สถานศึกษาดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
         �   ดาํเนินการ             �   ไม่ดาํเนินการ 
สรุปวา่  ผลการประเมินมาตรฐานที� 2 ของสถานศึกษาปีการศึกษา  TPP6 
         �   มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา        �   ไม่มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา  
สรุปผลการประเมนิความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที�  2 ของสถานศึกษา  
�  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
�  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบติัตามแผน 



 

�  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
ผลการประเมนิ คะแนน ระดบัคุณภาพ 

อิงเกณฑ ์ คะแนนเฉลี1ย 3.718 ดีมาก 
อิงสถานศึกษา 4.NNN ดีมาก 

เฉลี1ย 6.859  

สรุปผลประเมนิมาตรฐานที�  2  ครู มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพและเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
�  ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
        มีค่าเฉลี1ย  ≥  2.75 คือ  มค่ีาเฉลี�ย   3.859 

�  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  

        มีค่าเฉลี1ย  <  2.75  คือ  มค่ีาเฉลี�ย................. 
 

ด้านปัจจัยทางการศึกษา  ระดับขั#นพื#นฐาน 

มาตรฐานที' 2  ครู มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ผลการประเมินระดบัตวับ่งชี&ของมาตรฐานที� T   

ตวับ่งชี&  ผลสาํเร็จ 
ระดบัคุณภาพ 

L R T J 
T.J ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
      มีประสิทธิภาพการสอนและเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

89.72  �   

T.T ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพการสอน 
      และเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

91.72 �    

  T.R  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์มีประสิทธิภาพการสอน 
      และเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

91.11 �    

T.L  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
      มีประสิทธิภาพการสอนและเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

91.22 �    

T.P  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  มีประสิทธิภาพ 
       การสอนและเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

93.61 �    

T.I  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีประสิทธิภาพการสอนและ 
       เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

92.50 �    

T.K  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
       มีประสิทธิภาพการสอนและเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

93.06 �    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 91.85 ดีมาก ( 6.674 ) 
 

ผลการดาํเนินการในแต่ละตวับ่งชี&   



 

ตัวบ่งชี#ที' 8.(  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศมีประสิทธิภาพการสอนและเน้นผู้เรียน 
          เป็นสําคัญ 

ผลการประเมิน   ผลสําเร็จร้อยละ LN.72   อยู่ในระดบัคุณภาพ   ดี    ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
และภาษา ต่างประเทศ จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้และหลกัสูตรสถานศึกษาอยา่งสอดคลอ้ง และมีเป้าหมายไปใน
ทิศทางเดียวกนั   มีการวิเคราะห์ผูเ้รียน มีการบนัทึกการจบัใจความการอ่าน และการฟัง เน้นการฝึกผูเ้รียนให้มี
สมาธิ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความสามารถดา้นต่างๆ ทั&งการอ่าน เขียน พูด ส่วนดา้นภาษาต่างประเทศไม่มีหอ้ง
ฝึกภาษา  แต่มีการวดัผลประเมินผล และนาํผลมาปรับปรุงแกไ้ข 
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน   โครงการวจิยัในชั&นเรียน  โครงการวดัผลประเมินผล  กิจกรรมสอน ซ่อม
เสริม  กิจกรรมประกวดเรียงความ   โครงงาน     แผนการจดัการเรียนรู้  หลกัสูตรสถานศึกษา   สถิติการใช้
หอ้งสมุด       
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   ครูควรฝึกใหผู้เ้รียนคน้ควา้ในเรื�องเกี�ยวกบัทอ้งถิ�นใหม้ากขึ&น  เช่น               
ดอกไมป้ระจาํจงัหวดั   คาํขวญัประจาํจงัหวดั   อาชีพของประชากรในทอ้งถิ�น  สถานที�ท่องเที�ยว การเดินทาง และ
ควรส่งเสริมใหมี้พฒันาการการอ่านมากขึ&น     

ตัวบ่งชี#ที' 8.8  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์มีประสิทธิภาพการสอนและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ผลการประเมิน   ผลสําเร็จร้อยละ   91.J2  อยู่ในระดับคุณภาพ   ดีมาก   ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ไม่มีสาขาที1จบทางคณิตศาสตร์โดยตรง   อาศยัประสบการณ์  มีความรู้ความเขา้ใจ และรู้เป้าหมายการ
จดัการศึกษา สามารถจดัทาํหลกัสูตร และแผนการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง   และจดักิจกรรมต่างๆโดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั มีการวดัผลประเมินผลและนาํผลที�ไดม้าดาํเนินการแกไ้ข ปรับปรุงผูเ้รียนทั&งในชั�วโมงเรียน  
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน   โครงการวจิยัในชั&นเรียน  โครงการวดัผลประเมินผล  กิจกรรมสอน ซ่อม
เสริม    โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      แผนการจดัการเรียนรู้    หลกัสูตรสถานศึกษา   
แผนการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ บนัทึกหลงัสอน   ใบงาน ใบความรู้ ผลงานนกัเรียน แฟ้มพฒันางานครู
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข  ครูผูส้อนควรขอความร่วมมือกบัครูประจาํชั&น/ครูที�ปรึกษาใหผู้เ้รียนท่อง
สูตรคูณ  รวมทั&งฝึกการวิเคราะห์โจทยปั์ญหา และคิดเร็วใหม้ากและเป็นประจาํ  

ตัวบ่งชี#ที' 2.3  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพการสอนและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ผลการประเมิน     ผลสาํเร็จร้อยละ    N1.11  อยูใ่นระดบัคุณภาพ   ดีมาก   ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ จดัการเรียนการสอนเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดยมอบหมายงานใหป้ฏิบติั ศึกษาทั&งระบบกลุ่ม
และเดี�ยว ครูศึกษาและใชเ้ทคโนโลย ีจดัทาํแผนการเรียนรู้และหลกัสูตรสถานศึกษาไดอ้ยา่งเขา้ใจและรู้เป้าหมาย
ของการศึกษาและหลกัสูตรไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง มีการจดักิจกรรมต่างๆที�เนน้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติั  
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน        โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์      แผนการจดัการเรียนรู้    
หลกัสูตรสถานศึกษา  กิจกรรมสอนซ่อมเสริม     
               แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   ครูควรนาํผลสัมฤทธิq ทางการเรียน ผลงานของกิจกรรมและโครงการมา
พฒันาปรับปรุงการทาํงานเพื�อเป็นแนวทางการดาํเนินการอยา่งต่อเนื�องและพฒันางานนั&นๆใหดี้ขึ&น ถา้งานใด



 

ประสบความสาํเร็จแลว้ก็ใหน้าํปัญหาอื�นมาพฒันาต่อไป ควรปลูกฝังทกัษะการคิดทางวทิยาศาสตร์ใหม้ากขึ&นดว้ย
กิจกรรมที�หลากหลาย และกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนอยา่งต่อเนื�องจนไดผ้ลดีขึ&น 
 
 
 

ตัวบ่งชี#ที' 8.;  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มีประสิทธิภาพการสอน 
        และเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

ผลการประเมิน   ผลสําเร็จร้อยละ   N1.22  อยู่ในระดบัคุณภาพ  ดีมาก   ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและวฒันธรรม มีความรู้ความเขา้ใจ และรู้เป้าหมายการจดัการศึกษา  และจดักิจกรรมต่างๆโดยเน้น
ผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ จดัโครงการให้นักเรียนฝึกคุณธรรม 
จริยธรรม มีการวดัผลประเมินผลและนาํผลที�ไดม้าดาํเนินการแกไ้ข ปรับปรุงผูเ้รียน  
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน   โครงการวิจยัในชั&นเรียน  โครงการวดัผลประเมินผล  กิจกรรมสอน ซ่อม
เสริม    โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  โครงงาน   แผนการจดัการเรียนรู้    
หลกัสูตรสถานศึกษา    
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   ครูควรจดักิจกรรม/โครงการส่งเสริมค่านิยมของความเป็นพลเมืองไทยที�ดี 
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีสาํนึกที�ดีต่อที�ๆอยูอ่าศยั       

ตัวบ่งชี#ที' 8.9  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  มีประสิทธิภาพการสอนและเน้นผู้เรียน 
        เป็นสําคัญ 

ผลการประเมิน   ผลสําเร็จร้อยละ N6.61 อยู่ในระดบัคุณภาพ ดีมาก ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษามีความรู้ความเขา้ใจ และรู้เป้าหมายการจดัการศึกษา สามารถจดัทาํหลกัสูตร และแผนการจดัการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง มีเป้าหมายหมายไปในทิศทางเดียวกนั และจดักิจกรรมต่างๆโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นราย บุคคล 
จดักิจกรรมเหมาะสมกับศกัยภาพผูเ้รียน นักเรียนได้รับนมเป็นประจาํทุกวนั ให้คาํแนะนําการปฏิบติัในชีวิต 
ประจาํวนัให้ถูกสุขอนามยั ส่งเสริมกิจกรรมเกี�ยวกบัสุขภาพอนามยัอย่างหลากหลาย และต่อเนื�อง  ร่วมรณรงค์
ต่อต้านโรคติดต่อ และงานส่งเสริมสุขภาพอื�นๆกับชุมชน หน่วยงานที�เกี�ยวข้องอย่างสมํ�าเสมอ มีการวดัผล
ประเมินผลและนาํผลที�ไดม้าดาํเนินการแกไ้ข ปรับปรุงผูเ้รียน 
                  โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน   โครงการแข่งขนักีฬาสีภายในโรงเรียน    โครงการแข่งขนักีฬาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  แผนการจดัการเรียนรู้    หลกัสูตรสถานศึกษา     ใบประกาศและโล่เกียรติคุณในการ
แข่งขนักีฬาต่างๆ 
      แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   ครูผูส้อนควรจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามยัร่วมกบัผูป้กครองและ
ชุมชนเพื�อใหชุ้มชนมีส่วนร่วมกบัโรงเรียนมากขึ&น เช่นการจดัการแข่งขนักีฬาระหวา่งชุมชนและบุคลากรใน
โรงเรียน การฟื& นฟูกีฬาพื&นเมืองเพื�ออนุรักษค์วามเป็นไทย รณรงคก์ารลด  เลิก  ละสิ�งเสพติด   ส่งเสริมการดาํเนิน
ชีวติแบบเศรษฐกิจพอเพียงดว้ยการกีฬา ใชผู้เ้รียนเป็นสื�อกลางการเผยแพร่ความรู้เกี�ยวกบัสุขภาพสู่ชุมชน 



 

 
ตัวบ่งชี#ที' 8.:  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีประสิทธิภาพการสอนและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

ผลการประเมิน    ผลสาํเร็จร้อยละ   N2.50   อยูใ่นระดบัคุณภาพ   ดีมาก   ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รู้เป้าหมายหลกัสูตร และสามารถจดัการเรียนรู้ไดส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย จดักิจกรรมต่างๆที�มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้ดา้นจิตพิสัย ทกัษะพิสัย และพุทธิพิสัย  มีการวดัผลประเมินผลทั&งภาคปฏิบติั และความรู้ และนาํผลที�
ไดม้าปรับปรุงแกไ้ข พฒันาการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดส้ร้างผลงานดว้ยเทคนิควิธีที�หลากหลาย และ
ทนัสมยัเช่นการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  
             โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน    โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โครงงาน   แผนการจดัการเรียนรู้   
หลกัสูตรสถานศึกษา      

แนวทางการพฒันาและแกไ้ข    เนื�องจากสถานศึกษายงัขาดครูที�มีวชิาเอกทางดา้นศิลปะโดยตรง              
แต่ปัจจุบนัครูที�ปฏิบติัหนา้เป็นบุคคลที�มีใจรัก มีความถนดั และปฏิบติัการสอนมากวา่ JN ปี ควรจดัหาบุคลากรดา้น
นี& เพิ�มขึ&น หรือส่งครูท่านอื�นที�มีความถนดัเขา้รับการอบรม เพื�อทาํใหมี้บุคลากรที�มีความรู้ดา้นศิลปะเพิ�มขึ&น  
ตัวบ่งชี#ที' 8.J  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี มีประสิทธิภาพการสอนและเน้นผู้เรียน 
         เป็นสําคัญ 

ผลการประเมิน   ผลสําเร็จร้อยละ  N3.06 อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก   ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี มีความรู้ความเขา้ใจ และรู้เป้าหมายการจดัการศึกษา สามารถจดัทาํหลกัสูตร และแผนการ
จดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง มีเป้าหมายหมายไปในทิศทางเดียวกนั และจดักิจกรรมต่างๆโดยเนน้ผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล ฝึกปฏิบติัไดจ้ริง ฝึกผูเ้รียนให้เกิดความชาํนาญ รู้จกัการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที�ทนัสมยัเช่นการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต  จดักิจกรรมงานฝีมือส่งเสริมทกัษะดา้นศิลปวฒันธรรมไทย และกิจกรรมอื�น ๆ   
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน    โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี โครงงาน   
แผนการจดัการเรียนรู้    หลกัสูตรสถานศึกษา  บนัทึกการใชห้อ้งคอมพิวเตอร์   กิจกรรมวนัสาํคญั   
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   ควรส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดส้ร้างงานจากเทคโนโลย ีและฝึกปฏิบติัอยา่ง
ถูกตอ้งและเหมาะสมกบังาน/เวลา ครูผูดู้แลควรจดัระบบการควบคุมการใชง้านคอมพิวเตอร์ของผูเ้รียนใหเ้หมาะสม  
ผลการประเมนิแบบองิสถานศึกษา 
การประเมนิโครงการเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที'  2  ปีการศึกษา  8996 

1.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑปี์การศึกษาที�ผา่นมา   2555    ไดร้ะดบัคุณภาพ   ดมีาก ( 6.L;( ) 
    ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ ์ปีการศึกษา TPPI  ไดร้ะดบัคุณภาพ   ดมีาก ( 6.674 ) 
 2.  สถานศึกษาดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
         �   ดาํเนินการ             �   ไม่ดาํเนินการ 
สรุปวา่  ผลการประเมินมาตรฐานที� T  ของสถานศึกษาปีการศึกษา  TPPI 
         �   มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา        �   ไม่มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา  
สรุปผลการประเมนิความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที�  2 ของสถานศึกษา  
� บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบติัตามแผน 



 

� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน    
ผลการประเมนิ คะแนน ระดบัคุณภาพ 

อิงเกณฑ ์ คะแนนเฉลี�ย 3.674 ดีมาก 
อิงสถานศึกษา L.NNN ดีมาก 

เฉลี�ย R.837  

สรุปผลประเมนิมาตรฐานที�  2  ครู มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ 

�  ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
        มีค่าเฉลี1ย  ≥  2.75 คือ  มค่ีาเฉลี�ย  3.837 

�  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
        มีค่าเฉลี1ย  <  2.75  คือ  มค่ีาเฉลี�ย................. 
 

ด้านกระบวนการ  ระดับปฐมวยัและระดับขั#นพื#นฐาน 
มาตรฐานที' 6  สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้าง  ระบบการบริหารและพฒันาองค์กรอย่างเป็นระบบ 

         และครบวงจร 
ผลการประเมินระดบัตวับ่งชี&ของมาตรฐานที� 6    
 

ตวับ่งชี&  ผลสาํเร็จ 
ระดบัคุณภาพ 

L R T J 
I.J  จดัองคก์ร  โครงสร้าง  และระบบการบริหารงานที�เหมาะสม        QI.JP �    
I.T  มีการจดัขอ้มูลสารสนเทศอยา่งครอบคลุม และทนัต่อการใชง้าน QN.TJ �    
I.R  มีการพฒันาบุคลากร (ผูบ้ริหาร  ครูและบุคลากรสนบัสนุน)  
       อยา่งเป็นระบบและต่อเนื�อง 

96.60 �    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 94.32 ดีมาก  ( 3.773 ) 
 

ผลการดาํเนินการในแต่ละตวับ่งชี&  
ตัวบ่งชี#ที' :.(  จัดองค์กร  โครงสร้าง  และระบบการบริหารงานที'เหมาะสม        
   

 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน    คาํสั�งวชิาการ / เทศบาล / โรงเรียน   แผนภูมิองคก์ร   โครงการพฒันา
บุคลากร   แผนภูมิการบริหารงาน   โครงการจดัทาํแผนพฒันาโรงเรียน    กิจกรรมการประชุมครู โครงการนิเทศ 



 

 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   ภายหลงัการนิเทศ  ควรแจง้ขอ้มูลและผลการประเมินใหผู้ถู้กนิเทศทราบ
อยา่งทั�วถึง  เพื�อเป็นขอ้มูลในการแกไ้ขปรับปรุงงานในครั& งต่อไป  โรงเรียนควรใชร้ะบบสาระสนเทศ 
และเทคโนโลยทีี�ทนัสมยั   และควรพฒันาความรู้ใหแ้ก่บุคลากรอยา่งสมํ�าเสมอ 
 
 
 
ตัวบ่งชี#ที' :.8  มีการจัดข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุม และทนัต่อการใช้งาน 
 ผลการประเมิน   ผลสาํเร็จร้อยละ  NU.8(    อยูใ่นระดบัคุณภาพ   ดีมาก  มีการจดัเก็บขอ้มูลที�จาํเป็นต่อการ
พฒันาสถานศึกษาเป็นหมวดหมู่  อย่างครบถ้วนเป็นปัจจุบนั   จดัขอ้มูลเป็นระบบสารสนเทศ  สะดวกรวดเร็ว          
ทนัต่อการใชง้าน และมีผูรั้บผิดชอบ  มีการนาํสารสนเทศไปวิเคราะห์ใชใ้นการจดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษา  แต่ยงั
ขาดการประเมินผลและนาํผลการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงสารสนเทศอยา่งครอบคลุม 
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน    แผนพฒันางาน I  งาน  แผนกลยุทธ์โรงเรียน  R  ปี  จดัเก็บเอกสารแฟ้ม
มาตรฐาน  แบบสรุปโครงการในรอบปี 
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   จดัเก็บขอ้มูลที�ทนัสมยัโดยมีเจา้หนา้ที�รับผิดชอบ  นาํขอ้มูลสารสนเทศมา
วิเคราะห์เพื�อพฒันาการให้ดียิ�งขึ&น  จดัอบรมให้ความรู้เพิ�มเติมแก่บุคลากรที�ดูแลรับผิดชอบและบริการขอ้มูลแก่
บุคลากรและบุคคลภายนอก 
ตัวบ่งชี#ที' :.3  มีการพฒันาบุคลากร (ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรสนับสนุน) อย่างเป็นระบบและต่อเนื'อง 
 ผลการประเมิน   ผลสําเร็จร้อยละ   N:.:U   อยู่ในระดบัคุณภาพ   ดีมาก       มีการสํารวจปัญหา  ความ
ตอ้งการในการพฒันาของผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรสนบัสนุน  จดัทาํแผนพฒันา/โครงสร้าง/กิจกรรมการพฒันา  
ดาํเนินการตามแผนพฒันา/โครงสร้าง/กิจกรรม อยา่งเป็นระบบและต่อเนื�อง  มีการประเมินผลการพฒันา แต่ยงัขาด
ความต่อเนื�องในการติดตามผลการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการพฒันา 

โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน     สํารวจความตอ้งการของบุคลากรในโรงเรียน  โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม  โครงการเสริมขวญักาํลงัใจบุคลากร  การนิเทศภายใน  แบบบนัทึกและรายงานผลโครงการต่าง ๆ วิจยั
ในชั&นเรียน  รายงานการอบรมพฒันาบุคลากรการศึกษาดูงานคาํสั�งไปราชการ  แฟ้มสะสมผลงานครู  ปฏิทินปฏิบติั
หนา้ที� 
 แนวทางการพฒันาและแก้ไข   ส่งเสริมให้บุคลากรให้ได้รับการอบรม  มีการขยายผลการอบรมให้
สถานศึกษาทราบ  ส่งเสริมให้ครูไดท้าํผลงานเพื�อเลื�อนระดบั  จดัหาเครื�องมือเก็บขอ้มูลเพื�อพฒันาประสิทธิภาพ
งานมีการประชาสัมพนัธ์งานต่าง ๆ ใหบุ้คลากรภายในและภายนอกทราบ 
ผลการประเมินแบบองิสถานศึกษา 
การประเมินโครงการเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที'  6  ปีการศึกษา  899: 
1.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑปี์การศึกษาที�ผา่นมา  TPPP  ไดร้ะดบัคุณภาพ  ดีมาก (6.L(:) 
     ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ ์ปีการศึกษา 2556  ไดร้ะดบัคุณภาพ    ดีมาก (6.JJ6) 
2.  สถานศึกษาดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 



 

 �     ดาํเนินการ �   ไม่ดาํเนินการ 
สรุปวา่  ผลการประเมินมาตรฐานที� 6 ของสถานศึกษาปีการศึกษา  2556 
    �     มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา             �   ไม่มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา  
   สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที�  9  ของสถานศึกษา  

�   บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
�  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบติัตามแผน 

� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน    
ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

อิงเกณฑ ์ คะแนนเฉลี1ย 3.773 ดีมาก 
อิงสถานศึกษา 4.000 ดีมาก 

 R.MMI  
 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที�  6  สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้าง  ระบบการบริหารและพฒันาองค์กร 
          อย่างเป็นระบบและครบวงจร 

�  ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ์  
        และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี1ย  ≥  2.75 คือ  มีค่าเฉลี�ย   6.::9 

�  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์ 
        และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี1ย  <  2.75  คือ  มีค่าเฉลี�ย  …… 

มาตรฐานที' 7  สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
ผลการประเมินระดบัตวับ่งชี&ของมาตรฐานที� 7 

ตวับ่งชี&  ผลสาํเร็จ 
ระดบัคุณภาพ 

L R T J 
K.J  มีการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษา                99.81 �    
K.T  มีการบริหารเชิงกลยทุธ์และใชห้ลกัการมีส่วนร่วม     96.90 �    
K.R  มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพฒันาโรงเรียน         89.50  �   
K.L  มีรูปแบบการบริหารที�มุ่งผลสัมฤทธิq ของงาน 98.81 �    
K.P  มีการตรวจสอบและถ่วงดุล 99.50 �    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 96.90 ดีมาก  (3.876) 
ผลการดาํเนินการในแต่ละตวับ่งชี&  
ตัวบ่งชี#ที' J.(  มีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา                

ผลการประเมิน   ผลสาํเร็จร้อยละ   99.81 อยูใ่นระดบัคุณภาพ   ดีมาก    มีการบริหารสถานศึกษาโดยการ
มอบหมายงานและกระจายอาํนาจการตดัสินใจ  การบริหารใหร้องผูอ้าํนวยการสถานศึกษา/หวัหนา้สายชั&น/



 

คณะกรรมการ  ฝ่ายต่าง ๆ อยา่งชดัเจน   ตามภาระงานที�ไดรั้บมอบหมาย  มีการดาํเนินงาน   การควบคุมบงัคบั
บญัชาตามสายงาน  มีการประเมินผลการปฏิบติังานที�ไดรั้บมอบหมายและรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ  
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน    คาํสั�งปฏิบติัหนา้ที�  บนัทึกการประชุม บนัทึกการอบรม  แผนปฏิบติังาน  
ภาพถ่ายกิจกรรม 

แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   นิเทศติดตามการปฏิบติังาน  มีการประเมินผลการปฏิบติังานเป็นระยะและ
นาํผลการประเมินมาพฒันา 
ตัวบ่งชี#ที' J.8  มีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลกัการมีส่วนร่วม     
 ผลการประเมิน   ผลสาํเร็จร้อยละ   96.90  อยูใ่นระดบัคุณภาพ   ดีมาก    สถานศึกษามีแผนกลยทุธ์   ตวั
บ่งชี&ความสาํเร็จ แผนการปฏิบติัการประจาํปีที�สอดคลอ้งกบันโยบายและหลกัการจดัการศึกษาของชาติ  การปฏิบติั
ตามแผน   การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล      มีการนาํขอ้มูลและผลการประเมินไปใชใ้นการตดัสินใจและปรับปรุง
งาน  ผูบ้ริหาร  ครู  ชุมชน ผูเ้รียน คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกนัพฒันาคุณภาพการศึกษา  ในการทาํแผนกล
ยทุธ์  ร่วมกนั   สถานศึกษามีระบบขอ้มูล สารสนเทศเพื�อการบริหารที�ถูกตอ้ง ครบถว้น แต่ยงัตอ้งมีการปรับปรุง
บางส่วนเพื�อใหท้นัต่อการใชง้าน   

โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน    มีคาํสั�งแต่งตั&ง  แผนการปฏิบติังาน  บนัทึกการประชุม  โครงการจดัทาํ
หลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตรทอ้งถิ�น  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดาํเนินการตลอดจนนาํขอ้มูลไปใชใ้นการ
พฒันาต่อไป 

แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   มีการประเมินผลการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง  ระดมความคิดในการพฒันา
สถานศึกษาใหดี้ยิ�งขึ&น  วเิคราะห์แผน  พฒันาแผนใหท้นัต่อการเปลี�ยนแปลงของสังคมโลกใหทุ้กฝ่ายไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วม 
ตัวบ่งชี#ที' J.3  มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพฒันาโรงเรียน         

ผลการประเมิน   ผลสาํเร็จร้อยละ   89.50 อยูใ่นระดบัคุณภาพ   ดี    สถานศึกษามีคณะกรรมการ
สถานศึกษาซึ�งสอดคลอ้งกบั พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กาํหนดไว ้ คณะกรรมการสถานศึกษา มีการ
ประชุม และนาํผลการประชุมไปปฏิบติั  และมีบทบาทในการกาํหนดทิศทางการบริหารสถานศึกษา  มีส่วนร่วมใน
การพฒันาคุณภาพการศึกษาภายใน   การประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน    คาํสั�งแต่งตั&งคณะกรรมการสถานศึกษา   หนงัสือเชิญประชุม  บนัทึกการ
ประชุม  ภาพถ่ายกิจกรรม  แผนผงัโครงสร้างการบริหารงาน  แผนปฏิบติังานประจาํปี  แบบประเมินการปฏิบติังาน 
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข      ส่งเสริมสนบัสนุนคณะกรรมการสถานศึกษาใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
ประเมินพฒันาคุณภาพภายในอยา่งต่อเนื�อง 
ตัวบ่งชี#ที' J.; มีรูปแบบการบริหารที�มุ่งผลสัมฤทธิq ของงาน 

ผลการประเมิน   ผลสาํเร็จร้อยละ   98.81 อยูใ่นระดบัคุณภาพ   ดีมาก    สถานศึกษามีการระดมความคิด
เกี�ยวกบัการบริหารงานและเป้าหมายของงาน จดัทาํแผนงาน รูปแบบการบริหารและวิธีการที�ชดัเจนตามเป้าหมาย  
กาํหนดผูรั้บผดิชอบ   และการปฏิบติัตามแผนงาน/รูปแบบ/วธีิการที�กาํหนดไวอ้ยา่ง ชดัเจนและต่อเนื�อง  มีการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย  นาํผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบติังาน 



 

โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน    บนัทึกการประชุมแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา  แผนปฏิบติังาน
ประจาํปี  แผนการพฒันางานทางวชิาการ  โครงการนิเทศการศึกษา  โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
คาํสั�งแต่งตั&ง  ปฏิทินปฏิบติังาน  รายงานคุณภาพภายในสถานศึกษา  โครงการวดัผลประเมินผล 
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   มีการนิเทศติดตามและประเมินผล  นาํผลมาปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเนื�อง  
จดักิจกรรมเสริมสร้างกาํลงัใจใหแ้ก่บุคลากรที�ปฏิบติังานประสบความสาํเร็จ 
ตัวบ่งชี#ที' J.9  มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในการบริหารสถานศึกษา 

ผลการประเมิน  ผลสาํเร็จร้อยละ   99.50  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก    สถานศึกษามีระบบและกลไก
ตรวจสอบการปฏิบติัตามแผนพฒันาการศึกษาและการใชท้รัพยากรในโรงเรียนที�ชดัเจนและโปร่งใส   จดัทาํ
รายงานประจาํปีตามแผนพฒันาการศึกษาและรายงานผลต่อหน่วยงานตน้สังกดั  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน    แผนปฏิบติังานประจาํปี  รายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี  จดัทาํโครงการ
ปรับปรุงพสัดุครุภณัฑ ์เอกสารขอ้มูลงานธุรการ คาํสั�งแต่งตั&งมอบหมายงาน แบบประเมินโครงการ/ กิจกรรม     
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   แต่งตั&งผูป้ระเมินและตรวจสอบที�มีความเป็นกลาง  คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในและภายนอกสถานศึกษา  นาํผลการประเมินตรวจสอบมาพฒันา 

ผลการประเมนิแบบองิสถานศึกษา 
การประเมนิโครงการเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที'  7  ปีการศึกษา  8996 
1.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑปี์การศึกษาที�ผา่นมา  TPP5   ไดร้ะดบัคุณภาพ   ดีมาก  (6.JJ9) 
     ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ ์ปีการศึกษา  2556  ไดร้ะดบัคุณภาพ  ดีมาก  (3.876) 
2.  สถานศึกษาดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
   �      ดาํเนินการ                  �   ไม่ดาํเนินการ 
สรุปวา่  ผลการประเมินมาตรฐานที�  7 ของสถานศึกษาปีการศึกษา  2556 
   �      มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา          �   ไม่มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา  
   สรุปผลการประเมนิความสําเร็จบรรลมุาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที�  ;  ของสถานศึกษา  
�  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบติัตามแผน 

� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน    

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

อิงเกณฑ ์ คะแนนเฉลี�ย 3.876 ดีมาก 
อิงสถานศึกษา 4.000 ดีมาก 

เฉลี�ย 3.938  

สรุปผลประเมนิมาตรฐานที�  7  สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

�  ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  

        มีค่าเฉลี1ย  ≥  2.75  คือ  มค่ีาเฉลี�ย   3.938 

�  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
        มีค่าเฉลี1ย  <  2.75  คือ  มค่ีาเฉลี�ย................. 



 

 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที' N  สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
ผลการประเมินระดบัตวับ่งชี&ของมาตรฐานที�  9 

ตวับ่งชี&  ผลสาํเร็จ 
ระดบัคุณภาพ 

L R T J 
Q.J  มีการจดัและพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย 94.48 �    
Q.T  มีการจดักิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถ 
       ทางวชิาการและความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน 

93.65 �    

Q.R  มีการจดักิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ 
       และความถนดัของผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

96.71 �    

Q.L  มีการจดักิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที�ดีงาม              97.61 �    
Q.P  มีการจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา 
       และนนัทนาการ 

99.94 �    

Q.I  มีการจดักิจกรรมสืบสานและสร้างสรรคว์ฒันธรรม ประเพณี 
       และภูมิปัญญาไทย 

95.02 �    

Q.K  มีการจดักิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย      QQ.88 �    
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 96.75 ดีมาก (6.L70) 

ผลการดาํเนินการในแต่ละตวับ่งชี&  
ตัวบ่งชี#ที' N.(  มีการจัดและพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

ผลการประเมิน  ผลสําเร็จร้อยละ   94.48  อยู่ในระดบัคุณภาพ  ดีมาก    มีการสํารวจ  จดัทาํขอ้มูลผูเ้รียน 
และแต่งตั&งผูรั้บผิดชอบ  จดัทาํแผนการดูแล ช่วยเหลือผูเ้รียนเป็นรายบุคคล/รายกลุ่ม  ดาํเนินการตามแผนฯ อย่าง
จริงจงัและต่อเนื�อง  มีการติดตามประเมินผลและการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงแผน/ขอ้มูล/ผูเ้รียน    

โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน     กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  โครงการ  อย.นอ้ย  วิจยัในชั&นเรียน  โครงการเยี�ยม
บา้นนกัเรียน  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมสอนซ่อมเสริม  การปฐมนิเทศนกัเรียน  การปัจฉิมนิเทศ  ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  โครงการพฒันาทกัษะชีวติ 
แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   สนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์  ส่งเสริมเด็กที�มีความสามารถพิเศษ  เชิญวิทยากรและภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ�นมาใหค้วามรู้ 



 

ตัวบ่งชี#ที' N.8  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียน 

ผลการประเมิน  ผลสาํเร็จร้อยละ   93.65   อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก    มีการสาํรวจและจดัทาํขอ้มูลผูเ้รียน
ที�มีความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค ์ มีแผนการจดักิจกรรมอยา่งหลากหลายที�ส่งเสริมและตอบสนอง
ความสามารถทางวชิาการ  ความถนดั สร้างสรรคข์องผูเ้รียน  สถานศึกษาร่วมมือกบัชุมชนและผูเ้รียน จดักิจกรรมที�
หลากหลายเพื�อตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียน  ผูรั้บผิดชอบติดตามและ
ประเมินผลการดาํเนินการตามแผนฯ   

โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน   ปฐมนิเทศ  ปัจฉิมนิเทศ  กิจกรรมแนะแนว  โครงการแข่งขนักีฬาภายใน
โรงเรียน  กิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์  ชุมนุมศิลปะ  กิจกรรมวนัสําคญัต่าง ๆ   กิจกรรมของฝ่ายวิชาการ  โครงการ
พฒันาทกัษะชีวติ 

  แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   จดักิจกรรมส่งเสริมให้นกัเรียนไดแ้สดงออกทางความสามารถ  สร้างขวญั
และกาํลงัใจแก่นกัเรียนที�ประสบความสาํเร็จโดยมอบเกียรติบตัร  วฒิุบตัร  ของขวญั  และทุนการศึกษา 
ตัวบ่งชี#ที' N.3   มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ 

ผลการประเมิน  ผลสาํเร็จร้อยละ   96.71   อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก    มีการสํารวจและจดัทาํขอ้มูลผูเ้รียน
ที�มีความสามารถพิเศษและความถนดัของผูเ้รียน  มีแผนการจดักิจกรรมอย่างหลากหลายที�ส่งเสริมและสนบัสนุน
ผูเ้รียนที�มีความสามารถพิเศษและความถนดั มีผูรั้บผดิชอบติดตามและประเมินผลการดาํเนินการตามแผนฯ   

โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน     กิจกรรมสอนซ่อมเสริม  กิจกรรมวนัสําคญัต่าง ๆ  โครงการแข่งขนักีฬา
ภายในโรงเรียน  โครงการแข่งขนักีฬาภายนอกโรงเรียน  กิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ  กิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์  
กิจกรรมศิลปะ  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (ชุมนุม) 

แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   ส่งเสริมนกัเรียนที�มีความสามารถในดา้นต่าง ๆ  ไดแ้สดงออก  หรือร่วมเขา้
แข่งขนัอยา่งสมํ�าเสมอ 
ตัวบ่งชี#ที' N.; มีการจัดกจิกรรมส่งเสริมค่านิยมที'ดีงาม              
 ผลการประเมิน  ผลสําเร็จร้อยละ   97.61  อยู่ในระดบัคุณภาพ  ดีมาก   สถานศึกษาสํารวจและกาํหนด
ค่านิยมที�ดีงามที�ควรส่งเสริมให้กบัผูเ้รียน  มีแผนการจดักิจกรรมที�ส่งเสริมค่านิยมที�ดีงามอย่างหลากหลาย  มีการ
ร่วมมือกนัระหวา่งชุมชนและผูเ้รียน จดักิจกรรมที�ส่งเสริมค่านิยมที�ดีงามอยา่งหลากหลาย  มีผูรั้บผิดชอบติดตาม
และประเมินผลการดาํเนินการตามแผนฯ   

โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน     โครงการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียน  กิจกรรมอนุรักษ์วฒันธรรมไทย  
กิจกรรมวนัไหวค้รู  กิจกรรมต่อตา้นยาเสพติด  กิจกรรมเขา้ค่ายลูกเสือเนตรนารี  กิจกรรมเขา้ค่ายคุณธรรมจริยธรรม  
กิจกรรมเด็กดีศรีเทียนดดั กิจกรรมขยะทองคาํ 

แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   กิจกรรมต่าง ๆ ที�จดัควรมุ่งเน้นการรักษาประเพณี  วฒันธรรมและการ
ช่วยเหลือสังคมใหม้ากขึ&น   
ตัวบ่งชี#ที' N.9  มีการจัดกจิกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กฬีาและนันทนาการ 



 

ผลการประเมิน   ผลสําเร็จร้อยละ 99.94  อยู่ในระดบัคุณภาพ  ดีมาก  สถานศึกษามีการสํารวจและจดัทาํ
ขอ้มูลผูเ้รียนดา้นศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬาและนนัทนาการ  มีการจดักิจกรรม มีอุปกรณ์สนบัสนุน  มีการร่วมมือ
กนัระหวา่งชุมชนและผูเ้รียน จดักิจกรรมดา้นศิลปะ/ ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬาและนนัทนาการ  มีผูรั้บผิดชอบติดตาม
และประเมินผลการดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการ  สถานศึกษาร่วมมือกบัชุมชนและผูเ้รียน นาํผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนการดาํเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน     กิจกรรมพฒันาความสามารถด้านศิลปะ (ทศันศิลป์)  กิจกรรมพฒันา
ความสามารถดา้นดนตรี – นาฏศิลป์  โครงการแข่งขนักีฬาสี   โครงการแข่งขนักีฬานกัเรียนเทศบาลและองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�น  กิจกรรมดนตรีเพื�อชุมชน  คาํสั�งแต่งตั&ง  

แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   ควรจดัหาอุปกรณ์สนบัสนุนทางดา้นดนตรี  ศิลปะ  กีฬา  นาฏศิลป์  และ
นนัทนาการ  จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดแ้สดงผลงานและความสามารถให้เพิ�มมากขึ&น  ควรนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเขา้
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ใหม้ากขึ&น 
ตัวบ่งชี#ที' N.:  มีการจัดกจิกรรมสืบสานและสร้างสรรค์วฒันธรรม ประเพณแีละภูมิปัญญาไทย 

ผลการประเมิน    ผลสาํเร็จร้อยละ   95.02  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก  สถานศึกษาสํารวจและจดัทาํขอ้มูล
ดา้นวฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย  มีแผนการจดักิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค ์วฒันธรรม  ประเพณี
และภูมิปัญญาไทย  มีการร่วมมือกบัชุมชน วดั  และผูเ้รียน จดักิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค ์วฒันธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาไทย  มีผูรั้บผิดชอบติดตามและประเมินผลการดาํเนินการตามแผนฯ  นาํผลการประเมินที�ได้ไป
ปรับปรุงแผนการดาํเนินงาน  

โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน     โครงการส่งเสริมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย  กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�น (การงานอาชีพ)  แผนการจดัการเรียนรู้   กิจกรรมประเพณีทอ้งถิ�น   โครงการทกัษะชีวิตของนักเรียน  
สรุปผลและประเมินโครงการ 
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   จดัแสดงผลงานและเขา้ร่วมกิจกรรมวนัสําคญัต่าง ๆ  รวมทั&งควรจดังาน
นิทรรศการที�จดัแสดงเฉพาะศิลปะ  วฒันธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น และเชิญชุมชนเขา้ร่วมงาน   เพื�อ
เป็นเป็นการสืบสานวฒันธรรมไทย 
ตัวบ่งชี#ที' N.J  มีการจัดกจิกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย      

ผลการประเมิน    ผลสําเร็จร้อยละ   NN.88   อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก  สถานศึกษามีขอ้กาํหนดวา่ดว้ยการ
ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย  มีแผนการจดักิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย เช่น  กลุ่มสี /สภานกัเรียน 
/ หวัหน้าชั&นเรียน/หัวหนา้เวรประจาํวนั  ฯลฯ  มีการปฏิบติัตามแผนฯ อย่างจริงจงัและต่อเนื�อง  มีการประเมินผล
การปฏิบติังานตามแผนฯ   นาํผลการประเมินไป ปรับปรุงแผนการดาํเนินงาน  

โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  กิจกรรมสภานกัเรียน  กิจกรรม
หนา้เสาธง บนัทึกการประชุม 

แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   ควรประชุม/อบรมเกี1ยวกบับทบาทหนา้ที1ของสภานกัเรียนมากขึ"นเพื1อนาํผล
การประชุม/อบรมมาใชใ้หถู้กตอ้งและเหมาะสมเพิ1มขึ"น แลกเปลี1ยนความรู้ประสบการณ์คณะกรรมการนกัเรียน
ภายใตก้ารดูแลของครูที1ปรึกษา 



 

ผลการประเมนิแบบองิสถานศึกษา 
การประเมนิโครงการเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที'  9  ปีการศึกษา  8996 
1.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑปี์การศึกษาที�ผา่นมา  TPP5   ไดร้ะดบัคุณภาพ  ดมีาก  (6.L;;) 
     ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ ์ปีการศึกษา  TPP6      ไดร้ะดบัคุณภาพ  ดมีาก  (6.L70) 
2.  สถานศึกษาดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
    � ดาํเนินการ               �   ไม่ดาํเนินการ 
สรุปวา่  ผลการประเมินมาตรฐานที� 9 ของสถานศึกษาปีการศึกษา  TPP6 
    �    มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา          �   ไม่มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา  
 สรุปผลการประเมนิความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที�  9  ของสถานศึกษา  
� บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบติัตามแผน 

� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน    
 

ผลการประเมนิ คะแนน ระดบัคุณภาพ 

อิงเกณฑ ์ คะแนนเฉลี1ย R.M70 ดีมาก 
อิงสถานศึกษา ;.=== ดีมาก 

เฉลี1ย 6.N35  

สรุปผลประเมนิมาตรฐานที�  9 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย                  
�  ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
        มีค่าเฉลี1ย  ≥  2.75 คือ  มค่ีาเฉลี�ย   6.N35 

�  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา 
       มีค่าเฉลี1ย  <  2.75  คือ  มค่ีาเฉลี�ย................. 

มาตรฐานที' (U  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที'ส่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาตามธรรมชาติ 
                        และเต็มตามศักยภาพ 
ผลการประเมินระดบัตวับ่งชี&ของมาตรฐานที� 10 

ตวับ่งชี&  ผลสาํเร็จ 
ระดบัคุณภาพ 

L R T J 
10.J  มีการจดัสภาพแวดลอ้มที�เอื&อต่อการจดัการเรียนรู้  มีอาคารสถานที� 
         เหมาะสม 

94.31 �    

10.T  มีการส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน Q3.29 �    
10.R  มีการใหบ้ริการเทคโนโลยสีารสนเทศทุกรูปแบบที�เอื&อต่อการเรียนรู้ 
         ดว้ยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

92.44 �    

10.4  มีการจดัหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ หอ้งสมุด พื&นที�สีเขียว และสิ�ง 
         อาํนวยความสะดวกเพียงพอและอยูใ่นสภาพการ ใชง้านไดดี้ 

90.56 �    



 

10.5  มีการจดัและใชแ้หล่งเรียนรู้ทั&งในและนอกสถานศึกษา 97.50 �    
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 93.62 ดีมาก ( 6.745) 

ผลการดาํเนินการในแต่ละตวับ่งชี&  
ตัวบ่งชี#ที' (U.(  มีการจัดสภาพแวดล้อมที'เอื#อต่อการจัดการเรียนรู้   มีอาคารสถานที'เหมาะสม    

ผลการประเมิน    ผลสําเร็จร้อยละ   94.31 อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก  สถานศึกษารวบรวมขอ้มูลสภาพ 
ปัญหา ความต้องการเกี�ยวกับอาคาร  สถานที� สิ� งแวดล้อม และสิ� งอํานวยความสะดวก  จัดทําแผนพัฒนา
สภาพแวดลอ้ม อาคารสถานที� และสิ�งอาํนวยความสะดวก  ดาํเนินการพฒันาสภาพแวดลอ้ม อาคารสถานที� และสิ�ง
อาํนวยความสะดวกตามแผนที�กาํหนด  มีการประเมินผลการดาํเนินการตามแผน   

โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน      โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์และสิ�งแวดลอ้มภายในโรงเรียน  โครงการ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  แผนงานอาคาร สถานที�   กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที� และห้องพิเศษ   
หอ้งปฏิบติัการทางภาษา  หอ้งคอมพิวเตอร์   หอ้งสมุด  เอื&อต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน แผนปฏิบติังานประจาํปี 

แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   ส่งเสริมใหส้ถานศึกษารวบรวมขอ้มูล ปัญหา ความตอ้งการเกี�ยวกบัอาคาร
สถานที� ทาํแผนการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและทอ้งถิ�น จดัทาํการประเมินโครงการและกิจกรรม 
ตัวบ่งชี#ที' (U.8  มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน          

ผลการประเมิน    ผลสาํเร็จร้อยละ   N3.29 อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก  สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ
บริการสุขภาพนกัเรียน  มีการแต่งตั&งคณะกรรมการดาํเนินงานและปฏิทินปฏิบติังาน    จดักิจกรรม/โครงการบริการ
สุขภาพนกัเรียน  โครงการดูแลช่วยนกัเรียน  มีการนิเทศ ติดตามผล รายงานผลการปฏิบติังานอยา่งสมํ�าเสมอ  นาํ
ผลการประเมินมาพฒันาสภาพแวดลอ้มให้ร่มรื�น  สะอาด ปลอดภยั 

โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน     โครงการส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมขยะทองคาํ  คาํสั�งแต่งตั&ง   รายงานการ
ส่งเสริมสุขภาพนกัเรียน   ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ  โครงการ อย. นอ้ย  

แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   ควรใหจ้ดัรายงานผลการจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามยัใหห้น่วยงานที1
ดูแลดา้นสุขภาพมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพอนามยัของผูเ้รียนพร้อมนาํผลการประเมินไปปรับปรุงแกไ้ข  ควรจดัหอ้ง
พยาบาลที1ไดม้าตรฐานและจดัใหมี้เจา้หนา้ที1อยูป่ระจาํตลอดทั"งวนั 

ตัวบ่งชี#ที' (U.3  มีการให้บริการเทคโนโลยสีารสนเทศทุกรูปแบบที'เอื#อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้  
                      แบบมีส่วนร่วม                                

ผลการประเมิน    ผลสําเร็จร้อยละ   92.44  อยู่ในระดบัคุณภาพ  ดีมาก   สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ
ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา  มีการแต่งตั&งคณะกรรมการดาํเนินงานและปฏิทินปฏิบติังาน                
จดักิจกรรม/โครงการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา  มีการนิเทศ ติดตามผล รายงานผลการ
ปฏิบติังานอยา่งสมํ�าเสมอ   

โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน   โครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  โครงการยกระดบัคุณภาพ
การศึกษา   ระบบสารสนเทศในห้องสมุด   ค ําสั�งแต่งตั& ง   ห้องเทคโนโลยี สารสนเทศ  ห้องคอมพิวเตอร์      
โครงการสอนคอมพิวเตอร์ และการใชอิ้นเทอร์เน็ต  แบบสรุปโครงการ 



 

 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   ไดพ้ยายามปรับปรุงแกไ้ขและจดัระบบบริการเทคโนโลยสีารสนเทศให้
เหมาะสมและเพียงพอต่อการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี#ที' (U.; มีการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พื#นที'สีเขียว และสิ'งอาํนวยความสะดวกเพยีงพอ 
                       และอยู่ในสภาพการ ใช้งานได้ดี               

ผลการประเมิน    ผลสําเร็จร้อยละ   90.56 อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก   สถานศึกษามีแผนงานในการจดัทาํ
ห้องเรียน ห้องพิเศษ  และสิ�งอาํนวยความสะดวก  มีการแต่งตั&งคณะกรรมการรับผิดชอบ  ดาํเนินงานตามแผนการ  
ประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนการจดัห้องเรียน ห้องพิเศษ  และสิ�งอาํนวยความสะดวก  นาํผลการประเมินมา
พฒันาดาํเนินการอยา่งเหมาะสมและเกิดประโยชน์ 

โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน     กิจกรรมเขตรับผิดชอบ  กิจกรรมห้องสมุด  แผนงานพฒันาอาคารสถานที�  
คาํสั�งแต่งตั&ง   กิจกรรมดูแลความสะอาดห้องเรียนและห้องพิเศษ   กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที�  โครงการ
ปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียน   โครงการแหล่งเรียนรู้   สรุปผลโครงการ 
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   ปรับพื&นที�ให้เกิดประโยชน์ให้มากที�สุด  ส่งเสริมทุกฝ่ายให้ช่วยกนัดูแล
รักษาอาคารสถานที�และสิ�งแวดลอ้ม  จดักิจกรรมทางหอ้งปฏิบติัการให้หลากหลาย ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมใน
การใช ้ ดูแลความสะอาดหอ้งเรียนและหอ้งพิเศษ    
ตัวบ่งชี#ที' (U.9  มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั#งในและนอกสถานศึกษา 

ผลการประเมิน   ผลสาํเร็จร้อยละ   97.50  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก สถานศึกษาสาํรวจขอ้มูลแหล่ง
เรียนรู้ทั&งในและนอกสถานศึกษา  มีการจดัทาํแผนการจดัและใชแ้หล่งเรียนรู้ทั&งในและนอกสถานศึกษา  
ดาํเนินการตามแผนการจดัและใชแ้หล่งเรียนรู้ทั&งใน และนอกสถานศึกษาอยา่งชดัเจนและต่อเนื�อง  ประเมินผลการ
จดัและใชแ้หล่งเรียนรู้   

โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน     โครงการทศันะศึกษาแหล่งเรียนรู้   กิจกรรมเขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือ-เนตร
นารี กิจกรรมตลาดนดัอาชีพ  กิจกรรมรณรงคป้์องกนัยาเสพติดและภาพกิจกรรมต่าง ๆ   สรุปผลการประเมิน
โครงการ 

แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   สนบัสนุนนาํผูเ้รียนไปศ◌ึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที�  ครูตอ้งให้
คาํแนะนาํแก่ผูเ้รียนในหลาย ๆ ดา้นรวมทั&งความปลอดภยัส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใชแ้หล่งเรียนรู้ 
ในชุมชนและทอ้งถิ�น 
 

ผลการประเมนิแบบองิสถานศึกษา 
การประเมนิโครงการเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที'  10 ปีการศึกษา  8996 
1.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑปี์การศึกษาที�ผา่นมา TPP5  ไดร้ะดบัคุณภาพ ดมีาก  (6.LJ;  ) 
    ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ ์ปีการศึกษา TPP6  ไดร้ะดบัคุณภาพ  ดมีาก  ( 6.745 ) 
2.  สถานศึกษาดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
    �    ดาํเนินการ               �   ไม่ดาํเนินการ 
สรุปวา่  ผลการประเมินมาตรฐานที�  10  ของสถานศึกษาปีการศึกษา TPP6 
    �    มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา          �   ไม่มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา  
 



 

สรุปผลการประเมนิความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที�  10  ของสถานศึกษา  
� บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบติัตามแผน 

� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน    
 

ผลการประเมนิ คะแนน ระดบัคุณภาพ 

อิงเกณฑ ์ คะแนนเฉลี1ย R.745 ดีมาก 
อิงสถานศึกษา 4.000 ดีมาก 

เฉลี1ย R.872  
 

สรุปผลประเมนิมาตรฐานที�  <=  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที'ส่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
�  ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
       มีค่าเฉลี1ย  ≥  2.75 คือ  มค่ีาเฉลี�ย  6.872 

�  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
       มีค่าเฉลี1ย  <  2.75  คือ  มค่ีาเฉลี�ย................. 

มาตรฐานที' ((  สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ'น 
ผลการประเมินระดบัตวับ่งชี&ของมาตรฐานที� 11 

ตวับ่งชี&  ผลสาํเร็จ 
ระดบัคุณภาพ 

L R T J 
JJ.J  มีการเชื�อมโยงและแลกเปลี�ยนขอ้มูลกบัแหล่งเรียนรู้และ 
          ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น           

88.15  �   

JJ.T  มีการสนบัสนุนใหแ้หล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น และชุมชน 
         เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัทาํหลกัสูตรระดบัสถานศึกษา     

84.19  �   

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 86.166 ดี   ( 6.447 ) 
ผลการดาํเนินการในแต่ละตวับ่งชี&  
ตัวบ่งชี#ที' ((.(  มีการเชื'อมโยงและแลกเปลี'ยนข้อมูลกบัแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ'น           

ผลการประเมิน  ผลสําเร็จร้อยละ  88.15 อยู่ในระดบัคุณภาพ  ดี   สถานศึกษามีแผนการเชื�อมโยงและ
แลกเปลี�ยนขอ้มูลกบัแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น   มีการแต่งตั&งคณะกรรมการรับผิดชอบ   ดาํเนินการตาม
แผนเกี�ยวกบัการเชื�อมโยงและ แลกเปลี�ยนขอ้มูลกบัแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น  ประเมินผลการดาํเนินงาน
ตามแผนการจดัหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ หอ้งสมุด   และสิ�งอาํนวยความสะดวก   
             โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน     ระเบียนแหล่งการเรียนรู้     คาํสั�งแต่งตั&ง  โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์และ
สิ�งแวดลอ้มภายในโรงเรียน   กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที�  โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียน   โครงการทศัน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   ควรดาํเนินการใหต่้อเนื1องและปรับปรุงใหท้นัต่อเหตุการณ์และการเปลี1ยนแปลง 



 

ตัวบ่งชี#ที' ((.8  มีการสนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ'น และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาํ 
                       หลกัสูตรระดับสถานศึกษา     

ผลการประเมิน  ผลสาํเร็จร้อยละ   84.19 อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดี   สถานศึกษามีการบูรณาการสาระเรียนรู้
ในระดบั  ทอ้งถิ�นอยา่งเหมาะสม  มีสาระการเรียนรู้ที�เหมาะสมกบัทอ้งถิ�น   สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง และ
ความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน และสังคม  มีการนาํไปใชอ้ยา่งเป็นระบบ  มีขั&นตอนการดาํเนินงานที�ถูกตอ้ง   
ประเมินการใชห้ลกัสูตรโดยทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง  นาํผลการประเมินมาปรับปรุงใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบับริบท
ของสถานศึกษา 
             โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน    หลกัสูตรสถานศึกษา  หลกัสูตรทอ้งถิ�น  แผนการจดัการเรียนรู้  รายงานการ
ประเมินตนเอง  โครงการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา    แบบสาํรวจทะเบียนแหล่งเรียนรู้       
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   ควรนาํสาระการเรียนรู้ที�เหมาะสมกบัทอ้งถิ�นมาดาํเนินการอยา่งต่อเนื�อง
และนาํผลการประเมินมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์แมว้า่จะดาํเนินการไม่ต่อเนื�อง 
 
ผลการประเมนิแบบองิสถานศึกษา 
การประเมนิโครงการเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' ((  ปีการศึกษา  8996 

1.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑปี์การศึกษาที�ผา่นมา  TPP5  ไดร้ะดบัคุณภาพ ดมีาก (6.660) 

    ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ ์ปีการศึกษา TPP6 ไดร้ะดบัคุณภาพ ดมีาก (6.447) 
2.  สถานศึกษาดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
    �    ดาํเนินการ               �   ไม่ดาํเนินการ 
สรุปวา่  ผลการประเมินมาตรฐานที�  JJ  ของสถานศึกษาปีการศึกษา TPP6 
    �    มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา          �   ไม่มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา  
    

สรุปผลการประเมนิความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที�  11  ของสถานศึกษา  
� บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบติัตามแผน 

� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน    
ผลการประเมนิ คะแนน ระดบัคุณภาพ 

อิงเกณฑ ์ คะแนนเฉลี1ย 3.447 ดี 
อิงสถานศึกษา 4.=== ดีมาก 

เฉลี1ย 6.723  
 

สรุปผลประเมนิมาตรฐานที�  ((  สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ'น   
�  ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา 
       มีค่าเฉลี1ย  ≥  2.75 คือ  มค่ีาเฉลี�ย  6.723 

�  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา   
       มีค่าเฉลี1ย  <  2.75  คือ  มค่ีาเฉลี�ย................. 

 



 

มาตรฐานที' (8  สถานศึกษามีการร่วมมือกนัระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา และสถาบันทางวชิาการเพื'อพัฒนาวิถี
การเรียนรู้ในชุมชน  
ผลการประเมินระดบัตวับ่งชี&ของมาตรฐานที� 12 

ตวับ่งชี&  ผลสาํเร็จ 
ระดบัคุณภาพ 

L R T J 
J2.J  มีการจดัเป็นแหล่งวทิยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน        91.15 �    
J2.T  มีการจดักิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกนั 92.02 �    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 91.58 ดีมาก   ( 6.663) 
 
 

ผลการดาํเนินการในแต่ละตวับ่งชี&  
ตัวบ่งชี#ที' (8.(  มีการจัดเป็นแหล่งวทิยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน         

ผลการประเมิน  ผลสําเร็จร้อยละ   91.(9  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก   สถานศึกษามีแผนงานเพื�อส่งเสริม
ความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา  มีผูรั้บผิดชอบ  มีระเบียบรองรับการส่งเสริม
ความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา  มีการประเมินระบบและกลไก   และนาํผลการ
ประเมินมาใชต้ดัสินใจและปรับปรุง ระบบและกลไกในการสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชน ในการ
พฒันาการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน     โครงการบริการชุมชนและประชาสัมพนัธ์  โครงการเพิ�มประสิทธิภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษา  โครงการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทย   แผนงานดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน   โครงการ
เยี�ยมบา้นนกัเรียน     โครงการเขา้ร่วมกิจกรรมประเพณีทอ้งถิ�น และวนัสาํคญัทางศาสนา    

แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   ควรมีการบริการใหห้ลากหลายมากกวา่ที1ดาํเนินการอยู ่
ตัวบ่งชี#ที' (8.8  มีการจัดกจิกรรมแลกเปลี'ยนเรียนรู้ร่วมกนั 

ผลการประเมิน  ผลสําเร็จร้อยละ   92.U8  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก   สถานศึกษามีการประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกนัระหวา่งคณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครองนกัเรียน เพื�อแสวงหาแนวทางพฒันาวิถีการ
เรียนรู้   แต่งตั&งผูรั้บผิดชอบและดาํเนินงานตามแผน ตามระยะเวลา  มีการประเมินผลการดาํเนินงานร่วมกนั   และ
ร่วมมือกนัพฒันาปรับปรุงแผนการดาํเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน     โครงการบริการชุมชนและประชาสัมพนัธ์  โครงการเพิ�มประสิทธิภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษา  โครงการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทย   แผนงานดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน   โครงการ
เยี�ยมบา้นนกัเรียน    กิจกรรมสารสัมพนัธ์   การมอบทุนการศึกษา  โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
หนงัสือขอความอนุเคราะห์ – หนงัสือตอบขอบคุณ  ป้ายประชาสัมพนัธ์ทั&งในและนอกโรงเรียน 

แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   ควรมีการจดักิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกนัใหห้ลากหลายขึ"น  
 
ผลการประเมนิแบบองิสถานศึกษา 
การประเมนิโครงการเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' (8  ปีการศึกษา  8996 



 

1.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑปี์การศึกษาที�ผา่นมา  TPP5  ไดร้ะดบัคุณภาพ  ดีมาก   ( 6.714  ) 
    ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ ์ปีการศึกษา TPP6  ไดร้ะดบัคุณภาพ  ดีมาก   ( 6.663 ) 
2.  สถานศึกษาดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
    �    ดาํเนินการ               �   ไม่ดาํเนินการ 
สรุปวา่  ผลการประเมินมาตรฐานที�  12  ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2556 
    �    มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา          �   ไม่มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา  
    
สรุปผลการประเมนิความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที�  12  ของสถานศึกษา  
� บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบติัตามแผน 

� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน    
ผลการประเมนิ คะแนน ระดบัคุณภาพ 

อิงเกณฑ ์ คะแนนเฉลี1ย 3.663 ดีมาก 
อิงสถานศึกษา 4.NNN ดีมาก 

เฉลี1ย  6.832   

 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที�  (8  สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา และสถาบันทางวิชาการ
เพื'อพฒันาวถิีการเรียนรู้ในชุมชน 
�  ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา 
       มีค่าเฉลี1ย  ≥  2.75 คือ  มค่ีาเฉลี�ย    6.832  

�  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา 
      มีค่าเฉลี1ย  <  2.75  คือ  มค่ีาเฉลี�ย 

 
มาตรฐานที' (6  สถานศึกษามีการจัดระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ'งของการบริหาร 
                        การศึกษา  
ผลการประเมินระดบัตวับ่งชี&ของมาตรฐานที� 13 

ตวับ่งชี&  ผลสาํเร็จ 
ระดบัคุณภาพ 

L R T J 
JR.J  มีการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 98.69 �    
JR.T  มีการพฒันามาตรฐานการศึกษา 98.50 �    
JR.R  มีการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 99.06 �    
JR.4  มีการดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 99.69 �    
JR.5  มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 99.63 �    
JR.I  มีการประเมินคุณภาพการศึกษา 99.19 �    



 

JR.K  มีการรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี 99.81 �    
JR.M  มีการผดุงระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 98.06 �    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 99.078 ดีมาก ( 6.963 ) 
ผลการดาํเนินการในแต่ละตวับ่งชี&  
ตัวบ่งชี#ที' (6.(  มีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

ผลการประเมิน  ผลสําเร็จร้อยละ   98.69 อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก  สถานศึกษามีแผนภูมิการจดัองคก์ร
และโครงสร้างการบริหาร   รวมทั&งมีคาํสั�งมอบหมายงานและผูรั้บผิดชอบอยา่งชดัเจน  มีการวางระบบ รองรับการ
บริหารที�มีความคล่องตวั สามารถปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม  และมีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและ
ดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ  รวมทั&งบริหารงบประมาณ    ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดาํเนินการ 
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน    คาํสั�งวิชาการ/เทศบาล /โรงเรียน    แผนงาน  L  งาน    ป้ายแผนภูมิองคก์ร   
โครงการพฒันาบุคลากร   โครงการจดัทาํแผนพฒันาโรงเรียน    โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมการ
ประชุมครู (สมุดบนัทึกการประชุม)   หลักสูตรสถานศึกษา   แผนพฒันาการศึกษา   ระบบสารสนเทศภายใน
โรงเรียน   บญัชีรับ – จ่าย  ปฏิทินการใช้งบประมาณ  เอกสารงบประมาณ และใช้จดัสรรงบประมาณ    ระบบ
สารสนเทศ       
               แนวทางการพฒันาและแกไ้ข  ควรพฒันาระบบสารสนเทศใหเ้ป็นระบบมากขึ&น 
ตัวบ่งชี#ที' (6.8  มีการพฒันามาตรฐานการศึกษา 
 ผลการประเมิน  ผลสําเร็จร้อยละ   98.50 อยู่ในระดบัคุณภาพ  ดีมาก   สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษา
ของตนเอง  มีการเผยแพร่มาตรฐานการศึกษาให้บุคลากรรับทราบ  มีกิจกรรม/โครงการ รองรับภารกิจตาม
มาตรฐาน  มีผูรั้บผิดชอบและนําภารกิจไปปฏิบติั   มีการบนัทึกผลการปฏิบติังานและพฒันามาตรฐานที�เป็น
แนวทางของสถานศึกษา 
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน    หลกัสูตรสถานศึกษา   รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  รายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  คาํสั�งแต่งตั&งคณะทาํงาน  บนัทึกการประชุม  แผนพฒันาประจาํปี    
รายงานการพฒันา และติดตามมาตรฐาน  

แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   ควรพฒันามาตรฐานของตนเองและมาตรฐานอื�น ๆ ไปพร้อมกนั 
ตัวบ่งชี#ที' (6.3  มีการจัดทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ผลการประเมิน  ผลสําเร็จร้อยละ   99.06  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก  สถานศึกษามีการศึกษาสภาพปัญหา
และวิเคราะห์ตนเอง(SWOT)  มีวิสัยทศัน์ ปรัชญา พนัธกิจ  เป้าหมายในการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา   มี
การแต่งตั&งคณะกรรมการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา    ดาํเนินการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  และ
มีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน    แผนปฏิบติังานประจาํปี   แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา   โครงการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา   บนัทึกประชุมรายงานสรุปผลการปฏิบติังาน   คาํสั�งแต่งตั& งคณะกรรมการจดัทาํ
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 



 

 แนวทางการพฒันาและแก้ไข     ในการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  สถานศึกษามีการเสนอขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  เพื�อให้การพฒันาการศึกษาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน  
และเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนในหลาย ๆ วิธี  เช่น  สานสัมพนัธ์  ประชุมผูป้กครอง    แจง้ข่าวสารแก่นกัเรียน
หนา้เสาธง  จดัป้ายนิเทศ 
ตัวบ่งชี#ที' (6.; มีการดําเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน    แผนพฒันาโรงเรียน   ปฏิทินปฏิบติังาน   แผนการปฏิบติังาน   วสัดุครุภณัฑ ์  
บนัทึกการประชุม   รายงานผลการปฏิบติังาน   คาํสั�ง       สรุปโครงการต่างๆ 

แนวทางการพฒันาและแกไ้ข     กลุ่มผูป้ฏิบติังานได้นาํผลการปฏิบติังานมาปรับปรุงงานให้ดีขึ&น  และ
ประสบผลสาํเร็จมากขึ&น   
ตัวบ่งชี#ที' (6.9  มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 

ผลการประเมิน  ผลสําเร็จร้อยละ   99.63  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก สถานศึกษาวางแผนการดาํเนินงาน
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษาอย่างครอบคลุม     ดาํเนินการตามแผนงานการ
ตรวจสอบและทบทวนที�กาํหนดไว ้    สรุปผลการตรวจสอบและทบทวนภายในตามแผน             ที�กาํหนดและนาํ
ผลมาจดัทาํเป็นสารสนเทศ   รายงานขอ้มูลที�ไดจ้ากการสรุปต่อผูเ้กี�ยวขอ้งทั&งระบบ   นาํผลที�ไดจ้ากการสรุปไปสู่
การพฒันาและปรับปรุงแกไ้ข 
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน     คาํสั�งแต่งตั&งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามการดาํเนินงาน   บนัทึกประชุม   
ปฏิทินปฏิบติังาน    รายงานสรุปผลการดาํเนินงาน  

แนวทางการพฒันาและแก้ไข     สถานศึกษาควรกาํหนดและจดัทาํตารางเวลาสําหรับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ปัญหาที�เกิดจากการปฏิบติังานตอ้งนาํมาพฒันาและกาํหนดแนวทางแกไ้ขต่อไป 
ตัวบ่งชี#ที' (6.:  มีการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 ผลการประเมิน  ผลสําเร็จร้อยละ   99.19  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก  สถานศึกษามีเอกสารหลกัฐานแสดง
ถึงการใช้เครื�องมือการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาในรูปแบบที�เหมาะสม    มีคาํสั�งแต่งตั&งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาที�กาํหนดกิจกรรม  ระยะเวลาการประเมิน และผูรั้บผดิชอบ     มีการประเมินคุณภาพดว้ย
วธีิและเครื�องมือที�หลากหลายเป็นไปตามระยะเวลาที�กาํหนด   มีการรวบรวมผลการประเมิน วิเคราะห์และสรุปผล   
นาํผลการประเมิน  ไปเป็นแนวทางในการพฒันา / แกไ้ขปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพการศึกษา  

    โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน     คาํสั�งแต่งตั&งคณะกรรมการประเมินการจดัการศึกษา   สรุปรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน   บนัทึกการประชุม   เครื�องมือการประเมิน   ปฏิทินการปฏิบติังาน 

แนวทางการพฒันาและแกไ้ข     ควรกาํหนดระยะเวลาการประเมินประมาณเดือนกุมภาพนัธ์ - มีนาคม 



 

ตัวบ่งชี#ที' (6.J  มีการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี 
 ผลการประเมิน  ผลสาํเร็จร้อยละ   99.81  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก  สถานศึกษากาํหนดวตัถุประสงคก์าร
รายงานคุณภาพการศึกษาที�สอดคลอ้งกบันโยบายและแนวปฏิบติัของโรงเรียน  มีคาํสั�งแต่งตั&งคณะทาํงานจดัทาํ
รายงานคุณภาพการศึกษา  มีรูปแบบการรายงานผลการศึกษาประจาํปี   ประชุมคณะทาํงาน  กาํหนดแนวทางและ
วิธีการจดัทาํรายงาน  คณะทาํงานรวบรวม และวิเคราะห์ผล  มีการรายงานคุณภาพแสดงขอ้เสนอแนะ  ขอ้คิดเห็น
ต่อผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่ายและนาํขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงพฒันาการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน     บันทึกการประชุม     เอกสารสรุปและรายงานผล    ค ําสั�งแต่งตั& ง
คณะกรรมการจดัทาํรานงานการประเมินภายใน    เอกสารการประเมิน   แฟ้มเอกสารการประเมินภายใน 

แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   มีการรายงานคุณภาพการศึกษาและดาํเนินการต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ    นาํ
ขอ้เสนอแนะ มาพฒันาและปรับปรุงงานดา้นต่าง ๆ ต่อไป   
ตัวบ่งชี#ที' (6.L  มีการผดุงระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
 ผลการประเมิน  ผลสาํเร็จร้อยละ   98.06  อยูใ่นระดบัคุณภาพ   ดีมาก  สถานศึกษาและหน่วยงานตน้สังกดั
ดาํเนิน งานตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา    มีการแต่งตั&งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื�อมี
หนา้ที�ในการดาํเนินการตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา    ประชุมคณะกรรมการอยา่งเป็นทางการเพื�อวาง
แผนการดาํเนินการตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา   นาํผลการประชุมของคณะกรรมการปรับปรุงแกไ้ข
พฒันา ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา     มีการวเิคราะห์ วิจยัเพื�อนาํผลมาพฒันาระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาใหมี้คุณภาพยิ�งขึ&น 

โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน     สมุดนิเทศประจาํสายชั&น   รายงานผลการนิเทศ   ปฏิทินการปฏิบติังาน   
คาํสั�งแต่งตั&ง 

แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   คณะกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั&งควรนิเทศพร้อมกนัเพื�อให้ผลการนิเทศที�
ถูกตอ้ง  และสอดคลอ้งกนั 
 

ผลการประเมนิแบบองิสถานศึกษา 
การประเมนิโครงการเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' (6  ปีการศึกษา  8996 
1.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑปี์การศึกษาที�ผา่นมา TPP5     ไดร้ะดบัคุณภาพ  ดมีาก (6.888) 
     ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ ์ปีการศึกษา TPP6     ไดร้ะดบัคุณภาพ  ดมีาก (6.963) 
2.  สถานศึกษาดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
    �    ดาํเนินการ                           �   ไม่ดาํเนินการ 
สรุปวา่  ผลการประเมินมาตรฐานที� JR ของสถานศึกษาปีการศึกษา  TPP6 
    �    มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา          �   ไม่มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา  
สรุปผลการประเมนิความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที�  13  ของสถานศึกษา 
� บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบติัตามแผน 

� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 



 

ผลการประเมนิ คะแนน ระดบัคุณภาพ 

อิงเกณฑ ์ คะแนนเฉลี1ย 3.963 ดีมาก 

อิงสถานศึกษา 4.000 ดีมาก 

เฉลี1ย 3.982  

สรุปผลประเมนิมาตรฐานที�  (6  สถานศึกษามีการจัดระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ'งของการ
บริหารการศึกษา   
�  ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  

        มีค่าเฉลี1ย  ≥  2.75 คือ  มค่ีาเฉลี�ย   3.982 

�  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
        มีค่าเฉลี1ย  <  2.75  คือ  มค่ีาเฉลี�ย................. 
 
 

ด้านกระบวนการ  ระดับปฐมวยั 

มาตรฐานที' 8  สถานศึกษามีการจัดการหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที'เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ 

ผลการประเมินระดบัตวับ่งชี&ของมาตรฐานที� M 

ตวับ่งชี&  ผลสาํเร็จ 
ระดบัคุณภาพ 

L R T J 
M.J มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถิ�น 97.00 �    
M.T มีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนอยา่งหลากหลายตามความสนใจ    98.50 �    
M.R ส่งเสริมใหค้รูจดัทาํแผนการจดัประสบการณ์ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั       95.00 �    
M.L ส่งเสริมพฒันานวตักรรมการจดัประสบการณ์เรียนรู้และสื�อการเรียน 
       การสอนที�เอื&อต่อการเรียนรู้ 

99.25 �    

M.P มีการบนัทึก การรายงานผลและการส่งต่อขอ้มูลของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ 99.75 �    
M.I มีการนิเทศการเรียนการสอนและนาํผลไปปรับปรุงการสอนอยา่ง 
      สมํ�าเสมอ 

99.25 �    

M.K นาํแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมาใชใ้นการจดัประสบการณ์ 95.00 �    
M.M ส่งเสริมการศึกษา / วจิยัเพื�อพฒันาการจดัประสบการณ์  ติดตามผล 
      และใชผ้ลเพื�อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ศกัยภาพ 

99.75 �    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 97.94 ดีมาก (  3.918) 

ผลการดาํเนินการในแต่ละตวับ่งชี&  
ตัวบ่งชี#ที' L.(  มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัยเหมาะสมกบัผู้เรียนและท้องถิ'น   



 

 ผลการประเมิน  ผลสาํเร็จร้อยละ 97.00  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก  สถานศึกษามีการจดัทาํหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยัร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษา  ชุมชน  ที�สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถิ�น 

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน   แผนการจดัประสบการณ์  หลกัสูตรสถานศึกษา   หลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวยั   โครงการจดัการศึกษาขั&นพื&นฐาน   สมุดรายงานพฒันาการนกัเรียน   สมุดรายงานประจาํตวันกัเรียน การ
เรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) 
               แนวทางการพฒันา/แกไ้ข      ปรับปรุง  พฒันาเพื�อใหมี้ความเหมาะสมกบัผูเ้รียนเพิ�มมากขึ&น 
ตัวบ่งชี#ที' L.8  มีการจัดกจิกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายตามความสนใจ     
 ผลการประเมิน   ผลสาํเร็จร้อยละ  98.50  อยูใ่นระดบัคุณภาพ ดีมาก   มีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ผูเ้รียนอยา่งหลากหลายและสอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียน  

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน   แผนจดัประสบการณ์   มุมประสบการณ์ต่างๆ ในห้องเรียน   การเรียน
การสอนแบบโครงการ (Project Approach) 

แนวทางการพฒันา/แกไ้ข  ปรับปรุงมุมประสบการณ์ต่างๆ ในหอ้งเรียนใหมี้ความหลากหลายเหมาะสมกบั
ความสนใจของผูเ้รียนเพิ�มสื�อการเรียนเพื�อใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกเรียนตามความสนใจ 

ตัวบ่งชี#ที' L.3  ส่งเสริมให้ครูจัดทาํแผนการจัดประสบการณ์ที'เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ       
 ผลการประเมิน   ผลสาํเร็จร้อยละ   95.U0   อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก   สถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูมีความรู้
ความสามารถในการจดัทาํแผนการจดัประสบการณ์ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน   สมุดนิเทศการสอน    คาํสั�งอนุญาตใหค้รูเขา้รับการอบรมการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนดา้นปฐมวยั    โครงการนิเทศการศึกษา   แผนการจดัประสบการณ์ การเรียนการสอนแบบ
โครงการ (Project Approach) 

แนวทางการพฒันา/แกไ้ข   จดัการเรียนการสอนแบบโครงงานที�เหมาะสมกบัวยั  ความรู้ความสามารถ  
เพื�อพฒันาผูเ้รียนโดยการสาํรวจความสนใจของผูเ้รียน 
ตัวบ่งชี#ที' L.; ส่งเสริมพฒันานวตักรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้และสื'อการเรียนการสอนที'เอื#อต่อการเรียนรู้ 
 ผลการประเมิน     ผลสาํเร็จร้อยละ   N9.25  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก   สถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูผลิตสื�อ
ทั&งจากวสัดุในทอ้งถิ�นและเทคโนโลยต่ีาง ๆ และพฒันานวตักรรมการจดัประสบการณ์เรียนรู้และสื�อการเรียนการ
สอนที�เอื&อและส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน   โครงการอบรมครูดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน  หอ้งคอมพิวเตอร์    ใบ
งานนกัเรียน   การเรียนการสอนห้องสื�อการเรียนรู้ 

แนวทางการพฒันา/แกไ้ข   ครูควรผลิตสื�อขึ&นเองเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัแผนการจดัประสบการณ์  มีอุปกรณ์
ต่าง ๆ ใหเ้พียงพอกบัการปฏิบติังาน 
ตัวบ่งชี#ที' L.9  มีการบันทกึ การรายงานผลและการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ     



 

 ผลการประเมิน    ผลสาํเร็จร้อยละ   99.75  อยูใ่นระดบัคุณภาพ ดีมาก  ครูมีการบนัทึกการพฒันาของ
ผูเ้รียน  รายงานใหผู้ป้กครองเพื�อร่วมมือกนัแกไ้ขและพฒันาผูเ้รียนทั&งส่งต่อผูเ้รียนชั&นเรียนที�สูงขึ&นเพื�อเป็นขอ้มูล
ใหไ้ดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง  

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน   คอมพิวเตอร์   การวดัผลประเมินผล  สมุดบนัทึกการพฒันาของผูเ้รียน   
เทคโนโลยทีางการศึกษา  การสอนซ่อมเสริม 
               แนวทางการพฒันา/แกไ้ข   จดัทาํแบบบนัทึกพฒันาการเป็นรายบุคคล, รายกลุ่มใหเ้หมาะสมกบัการ
พฒันาและสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรปฐมวยัที�จดัทาํขึ&น 
ตัวบ่งชี#ที' L.:  มีการนิเทศการเรียนการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนอย่างสมํ'าเสมอ       
 ผลการประเมิน   ผลสาํเร็จร้อยละ   99.25  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก    ครูไดรั้บการนิเทศการเรียนการ
สอนจากคณะกรรมการนิเทศ  ยอมรับผลการนิเทศและนาํผลการนิเทศไปปรับปรุงการสอนอยา่งสมํ�าเสมอ 
 โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน   สมุดนิเทศการเรียนการสอน  ปฏิทินปฏิบติังานประจาํปี 

แนวทางการพฒันา/แกไ้ข   นาํผลการนิเทศและขอ้เสนอกบัการนิเทศมาปรับและพฒันาการเรียนการสอน
ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 

 
 
 

ตัวบ่งชี#ที' L.J  นําแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ'นมาใช้ในการจัดประสบการณ์   
 ผลการประเมิน    ผลสาํเร็จร้อยละ   N9.00  อยูใ่นระดบัคุณภาพ ดีมาก   ครูศึกษาและสาํรวจแหล่งการ
เรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนาํแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมาใชใ้นการจดัประสบการณ์ทั&งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
 โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน   โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษา  หอ้งสารสนเทศ     โครงการ
ส่งเสริมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย หลกัฐานการสอนจากแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

แนวทางการพฒันา/แกไ้ข       นาํประวติัของสถานที�ในทอ้งถิ�น  สถานที�เกี�ยวขอ้งกบัชีวติประจาํวนัมาให้
ความรู้และนาํไปยงัสถานที�เหล่านั&นดว้ย  
ตัวบ่งชี#ที' L.L  ส่งเสริมการศึกษา/ วจัิยเพื'อพฒันาการจัดประสบการณ์  ติดตามผลและใช้ผลเพื'อพฒันาผู้เรียน 
                      ให้เต็มศักยภาพ 
 ผลการประเมิน     ผลสาํเร็จร้อยละ   99.75  อยูใ่นระดบัคุณภาพ ดีมาก   ครูไดรั้บการสนบัสนุนใหไ้ดรั้บ
ความรู้เพื�อนาํความรู้มาพฒันาการศึกษา / มีการทาํวจิยัเพื�อพฒันาการจดัประสบการณ์  ประเมินและติดตามผลและ
นาํผลการประเมินมาพฒันาผูเ้รียนให้เตม็ตามศกัยภาพ 
 โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน  โครงการอบรมครูดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน  โครงการจดัการอบรม
วจิยัชั&นเรียน    การจดัทาํวจิยัชั&นเรียน     

แนวทางการพฒันา/แกไ้ข    ใชว้ธีิการเครื�องมือประเมินที�หลากหลายเหมาะสมกบัสภาพจริงของผูเ้รียน
และการเรียนรู้ 



 

 

ผลการประเมนิแบบองิสถานศึกษา 
การประเมนิโครงการเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที'  8  ปีการศึกษา  8996 
1.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑปี์การศึกษาที�ผา่นมา TPP5 ไดร้ะดบัคุณภาพ   ดมีาก ( 6.N14 )   
    ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ ์ปีการศึกษา TPP6 ไดร้ะดบัคุณภาพ   ดมีาก ( 6.918)   
2.  สถานศึกษาดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
     �    ดาํเนินการ            �   ไม่ดาํเนินการ 
สรุปวา่  ผลการประเมินมาตรฐานที� M ของสถานศึกษาปีการศึกษา  TPP6 
     �    มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา          �   ไม่มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา  
  สรุปผลการประเมนิความสําเร็จบรรลมุาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที�  :  ของสถานศึกษา  
� บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบติัตามแผน 

� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน    
ผลการประเมนิ คะแนน ระดบัคุณภาพ 

อิงเกณฑ ์ คะแนนเฉลี1ย R.918 ดีมาก 
อิงสถานศึกษา 4.NNN ดีมาก 

เฉลี1ย 6.959   
 
 

สรุปผลประเมนิมาตรฐานที�  8  สถานศึกษามีการจัดการหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที'เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ 

�  ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ'น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
        มีค่าเฉลี�ย  ≥  2.75 คือ  มค่ีาเฉลี'ย   6.959 
�  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ'น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
        มีค่าเฉลี�ย  <  2.75  คือ  มค่ีาเฉลี'ย................. 
 

ด้านกระบวนการ  ระดับพื#นฐาน 

มาตรฐานที' 8  สถานศึกษามีการจัดการหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที'เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ  ( ครูจกัริน) 

ผลการประเมินระดบัตวับ่งชี&ของมาตรฐานที� M 

ตวับ่งชี&  ผลสาํเร็จ 
ระดบัคุณภาพ 

L R T J 
M.J มีหลกัสูตรการศึกษาขั&นพื&นฐานที�เหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถิ�น 91.95 �    
M.T  มีรายวชิาใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความสนใจอยา่งหลากหลาย 83.22  �   
M.R  มีการส่งเสริมใหค้รูจดัทาํแผนการเรียนรู้ที�ตอบสนองความถนดั 
       และความสามารถของผูเ้รียน      

93.80 
 

�    

M.4  ส่งเสริมพฒันานวตักรรมการจดัประสบการณ์เรียนรู้และสื�อ 
        การเรียนการสอนที�เอื&อต่อการเรียนรู้ 

81.95 
 

 �   



 

M.5  มีการจดัระบบการบนัทึก  การรายงานผล และการส่งต่อขอ้มูล
ของผูเ้รียน    

96.67 
 

�    

M.I  มีระบบการนิเทศการเรียนการสอนและนาํผลไปปรับปรุง 
       การสอนอยา่งสมํ�าเสมอ 

97.78 
 

�    

M.K  นาํแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมาใชใ้นการจดั 
       ประสบการณ์ 

81.52 
 

 �   

M.M  ดาํเนินการส่งเสริมการวิจยัเพื�อพฒันาการเรียนรู้  ติดตามผล 
       และใชผ้ลเพื�อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ศกัยภาพ 

98.33 
 

�    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 90.652 ดีมาก  ( 3.626 ) 
 
ผลการดาํเนินการในแต่ละตวับ่งชี&  
ตัวบ่งชี#ที' L.(  มีหลกัสูตรการศึกษาขั#นพื#นฐานที'เหมาะสมกบัผู้เรียนและท้องถิ'น   

ผลการประเมิน  ผลสําเร็จร้อยละ   91.95 อยู่ในระดบัคุณภาพ  ดีมาก   สถานศึกษามีสาระการเรียนรู้ที�
เหมาะสมกบัทอ้ง ถิ�นที�เป็นมาตรฐาน สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง และความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน และ
สังคม  มีการนาํ ไปใช ้อยา่งเป็นระบบ  มีขั&นตอนการดาํเนินงานที�ถูกตอ้ง   ประเมินการใชห้ลกัสูตรโดยทุกฝ่ายที�
เกี�ยวขอ้ง  นาํผลการประเมินมาปรับปรุงใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา  

โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน    หลกัสูตรสถานศึกษา  หลกัสูตรทอ้งถิ�น  แผนการจดัการเรียนรู้  รายงานการ
ประเมินตนเอง   โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์และสิ� งแวดล้อมภายในโรงเรียน    โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาและหลกัสูตทอ้งถิ�น   โครงการจดัการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั    คาํสั�งแต่งตั&ง  การบริหารงานดา้น
หลกัสูตร 
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข  ควรนาํสาระการเรียนรู้ที�เหมาะสมกบัทอ้งถิ�นมาดาํเนินการอย่างต่อเนื�อง
และนาํผลการประเมินมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
ตัวบ่งชี#ที' L.8  มีรายวชิาให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจอย่างหลากหลาย     

ผลการประเมิน  ผลสําเร็จร้อยละ  83.22 อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดี  สถานศึกษาสํารวจความตอ้งการทางการ
เรียนของผูเ้รียน  จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนเลือกอยา่งหลากหลาย  มีผูรั้บผิดชอบรายกิจกรรมการเรียน  ผูเ้รียนสามารถ
เลือกเรียนไดต้ามความถนดัและความตอ้งการ  ไดพ้ยายามจดัหาภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมาร่วมจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนแต่ยงัไม่หลากหลายเท่าที�ควร 

โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน    แบบสอบถามความตอ้งการของผูเ้รียน  ใบสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมชุมนุม               
/กลุ่มสนใจ    หลักสูตรท้องถิ�น    โครงการสอนคอมพิวเตอร์และประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต  โครงการพฒันา
ความสามารถดา้นดนตรี – นาฏศิลป์    โครงการแหล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียน    
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   กิจกรรมบางกิจกรรมควรเชิญภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�มีความรู้ความสามารถมา
ช่วยดาํเนินการและประดิษฐอุ์ปกรณ์จากวสัดุอื�น ๆ ซึ� งราคาถูกและหาไดใ้นทอ้งถิ�น 
ตัวบ่งชี#ที' L.3  มีการส่งเสริมให้ครูจัดทาํแผนการเรียนรู้ที'ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผู้เรียน      



 

ผลการประเมิน  ผลสําเร็จร้อยละ   N3.8U  อยู่ในระดบัคุณภาพ   ดีมาก สถานศึกษามีการสํารวจขอ้มูลที�
เกี�ยวกบัความถนดัและความสามารถของผูเ้รียน  ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัทาํแผนการเรียนรู้โดยจดัสรรทรัพยากร  
อบรมพฒันาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการจดัทาํแผนการเรียนรู้  มีการนิเทศติดตามผล  มีการจดักิจกรรม
ส่งเสริมแรงจูงใจในการจดัทาํแผนการเรียนรู้ที�ตอบสนองความถนดัและความสามารถของผูเ้รียน  และบนัทึกหลงั
สอนเพื�อนาํมาปรับปรุงและพฒันาทาํงานวจิยัในชั&นเรียน 

โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน     แบบสอบถามขอ้มูลความถนดัและความสามารถของผูเ้รียน  ทะเบียนสื�อ
การเรียนรู้    โครงการอบรมครูดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน   โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของบุคลากร  โครงการ
นิเทศภายใน  โครงการจดัทาํแผนการเรียนรู้ที�เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั  โครงการส่งเสริมการผลิตสื�อ  โครงการสอน
คอมพิวเตอร์ และประยกุตใ์ชอิ้นเทอร์เน็ต  แผนการจดัการเรียนรู้  บนัทึกหลงัสอน 
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   คณะครูทั&ง  M  กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรประชุมและคดัเลือกขอ้มูลที�เกี�ยวกบั
ความถนดัและความสามารถของผูเ้รียนที�มีตรงกนัและในหลายระดบัชั&นเรียนดาํเนินการก่อน  และใช้การบูรณา
การร่วมกนั 
ตัวบ่งชี#ที' L.; ส่งเสริมพฒันานวตักรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้และสื'อการเรียนการสอนที'เอื#อต่อการเรียนรู้        

ผลการประเมิน   ผลสําเร็จร้อยละ   81.N5  อยู่ในระดบัคุณภาพ  ดี  สถานศึกษามีการส่งเสริมและพฒันา
นวตักรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้และสื�ออุปกรณ์การเรียนที�เอื&อต่อการเรียนรู้  มีสื�อธรรมชาติ   นวตักรรม
และภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�เหมาะสมและเอื&อต่อการเรียนรู้  สถานศึกษายงัมีสื�อเทคโนโลย ีสารสนเทศและนวตักรรมที�
เหมาะสมและเอื&อต่อการเรียนรู้พอสมควร  แต่การแลกเปลี�ยนและเชื�อมโยงสื�อการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาในทอ้งถิ�นยงันอ้ยไป 

โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน    ทะเบียนแหล่งเรียนรู้   ทะเบียนสื� อ    โครงการส่งเสริมการผลิตสื� อ           
โครงการเขา้ค่ายคุณธรรม  จริยธรรม      โครงการต่อตา้นยาเสพติด   โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
 แนวทางการพฒันาและแก้ไข   จดัหาสื�อเทคโนโลยีใหม่เพียงพอกบัการใช้งาน  ปรับปรุงพฒันาระบบ
สารสนเทศ  ส่งเสริมสนบัสนุนให้ใชสื้�อจากแหล่งเรียนรู้ทั&งภายใน/ภายนอกสถานศึกษาและภูมิปัญญาทอ้งถิ�นให้
มากขึ&น 
ตัวบ่งชี#ที' L.9  มีการจัดระบบการบันทกึ  การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน    

ผลการประเมิน  ผลสําเร็จร้อยละ   96.:J  อยูใ่นระดบัคุณภาพ   ดีมาก    สถานศึกษาจดัเก็บขอ้มูลดา้นการ
เรียนและขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้รียนไวใ้นเครื�องมือ  มีระบบการวเิคราะห์ขอ้มูล  การรายงานและการส่งต่อขอ้มูลของ
ผูเ้รียนตลอดจนขอ้เสนอแนะของผูเ้รียน  มีการตรวจสอบ แกไ้ข ปรับปรุงระบบการบนัทึก การรายงานการพฒันา
ของผูเ้รียนในรายที�ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข  

โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน     ระบบสารสนเทศ  แบบสอบถามขอ้มูลเกี�ยวกบัตวัผูเ้รียน  แบบบนัทึก
พฤติกรรมนกัเรียน  ระเบียนสะสม (ป.พ. M)  สมุดประจาํตวันกัเรียน (ป.พ. I) สมุดลงคะแนนรายวชิา ( ป.พ. J) 

แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   ส่งเสริมการตรวจสอบ แกไ้ข ปรับปรุงระบบการบนัทึก การรายงานการ
พฒันาของผูเ้รียนอยา่งต่อเนื�องและเป็นปัจจุบนั 
ตัวบ่งชี#ที' L.:  มีระบบการนิเทศการเรียนการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนอย่างสมํ'าเสมอ 



 

ผลการประเมิน     ผลสําเร็จร้อยละ   N7.J8  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก   สถานศึกษามีแผนการนิเทศการ
เรียนการสอน   แผนการปฏิบติังาน/ปฏิทิน   กาํหนดบุคคลรับผิดชอบไวอ้ย่างชดัเจน  มีการนิเทศ  กาํกบั ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบติังานตามปฏิทินที�กาํหนด  และรายงานผลการนิเทศ ติดตามผลการปฏิบติังาน  นาํผลการนิเทศ
มาปรับปรุงแกไ้ขการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหบ้รรลุผลตามที�สถานศึกษากาํหนดและจดัทาํรายงานประจาํปี 

โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน     สมุดนิเทศ   ปฏิทินปฏิบติังาน   คาํสั�งแต่งตั&ง  โครงการนิเทศการเรียนการ
สอน  รายงานประจาํปี  
                แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   ผูถู้กนิเทศยอมรับผลการนิเทศและนาํผลการนิเทศมาพฒันาตนเองและ
ปฏิบติัอยา่งต่อเนื�องตามแผน  ผูรั้บผดิชอบการนิเทศควรปฏิบติัหนา้ที�พร้อมกนั 
ตัวบ่งชี#ที' L.J  นําแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ'นมาใช้ในการจัดประสบการณ์   

ผลการประเมิน  ผลสาํเร็จร้อยละ   L1.52  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดี   สถานศึกษามีการจดัทาํระบบสารสนเทศ           
แหล่งเรียนรู้ที�สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษา  จดัทาํแผนการเรียนรู้ที�เน้นการนาํแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�นในระบบสารสนเทศ  และมาใชใ้นการเรียนการสอน    

โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน     ทะเบียนแหล่งเรียนรู้      ศูนยค์อมพิวเตอร์     ระเบียนสื�อ และการใช้สื�อ     
หลกัสูตรทอ้งถิ�น  ภาพถ่าย 

แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   ครูควรใชแ้หล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิ�นใหม้ากขึ&น  ซึ� งทาํให้ผูเ้รียน
มีความรักในทอ้งถิ�น  ทั&งยงัไดป้ระสบการณ์ตรงและช่วยประหยดัพลงังาน 

ตัวบ่งชี#ที' L.L  ดําเนินการส่งเสริมการวิจัยเพื'อพัฒนาการเรียนรู้  ติดตามผลและใช้ผลเพื'อพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ        
              ผลการประเมิน  ผลสาํเร็จร้อยละ   N8.63  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก   สถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูทาํและใช้
งานวิจยัในชั&นเรียนเพื�อพฒันาผูเ้รียนส่งเสริมและสนบัสนุนครูในดา้นงบประมาณ/จดัอบรมครู/แลกเปลี�ยนเรียนรู้ 
รวม ทั&งใชง้านวจิยัฯ เพื�อพฒันาผูเ้รียน  ติดตามและประเมินผลการพฒันาผูเ้รียน    

โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน     โครงการวิจยัชั&นเรียน  โครงการอบรมครูดา้นการเรียนการสอน  โครงการ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ของบุคลากร  ผลสัมฤทธิq ทางการเรียน   โครงการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  

แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   ควรให้มีการอบรมเกี�ยวกบัการดาํเนินการทาํวิจยัเพิ�มขึ&น  และให้ครูที�มี
ผลงานวจิยัที�ดีใหค้าํแนะนาํและเป็นที�ปรึกษาแก่คณะครู 
 

ผลการประเมนิแบบองิสถานศึกษา 
การประเมนิโครงการเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที'  8  ปีการศึกษา  8996 
1.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑปี์การศึกษาที�ผา่นมา TPP5 ไดร้ะดบัคุณภาพ  ด ี (6.:38  ) 
    ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ ์ปีการศึกษา TPP6 ไดร้ะดบัคุณภาพ  ด ี ( 6.:26 ) 
2.  สถานศึกษาดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
         �    ดาํเนินการ             �   ไม่ดาํเนินการ 
สรุปวา่  ผลการประเมินมาตรฐานที� M ของสถานศึกษาปีการศึกษา  2556 
         �   มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา         �   ไม่มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา  



 

   

สรุปผลการประเมนิความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที�  :  ของสถานศึกษา  
� บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบติัตามแผน 

� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน    
ผลการประเมนิ คะแนน ระดบัคุณภาพ 

อิงเกณฑ ์ คะแนนเฉลี1ย R.I26 ดีมาก 
อิงสถานศึกษา 4.=00 ดีมาก 

เฉลี1ย R.813  

สรุปผลประเมนิมาตรฐานที�  8  สถานศึกษามีการจัดการหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที'เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ 
�  ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
        มีค่าเฉลี1ย  ≥  2.75 คือ  มค่ีาเฉลี�ย  6.813 

�  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
       มีค่าเฉลี1ย  <  2.75  คือ  มค่ีาเฉลี�ย................. 
 
 

ด้านผลผลติ (ผู้เรียนและชุมชน) ระดับปฐมวยั 

มาตรฐานที' (;  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที'พงึประสงค์ 
ผลการประเมินระดบัตวับ่งชี&ของมาตรฐานที� JL 

ตวับ่งชี&  ผลสาํเร็จ 
ระดบัคุณภาพ 

L R T J 
JL.J  มีวนิยั  มีความรับผิดชอบ  และปฏิบติัตนตามขอ้ตกลงเบื&องตน้  89.11   �    
JL.T  มีความซื�อสัตยสุ์จริต  Q3.38 �     
JL.R  มีความกตญั�ูกตเวที  96.57 �    
JL.L  มีเมตตากรุณา เอื&อเฟื& อเผื�อแผ ่เสียสละ มีความรู้สึกที�ดีต่อตนเอง 
          และผูอื้�น  

94.08 �    

JL.P  ประหยดัใชสิ้�งของส่วนตนและส่วนรวมอยา่งคุม้ค่า  Q3.23 �     
JL.I  มีมารยาทและปฏิบติัตนตามวฒันธรรม  Q6.30 �     

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ Q3.78 ดีมาก ( 6.751)  
ผลการดาํเนินการในแต่ละตวับ่งชี&  
ตัวบ่งชี#ที' (;.(  มีวนัิย  มีความรับผดิชอบ  และปฏิบัติตนตามข้อตกลงเบื#องต้น  
 ผลการประเมิน   อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดี  ( 3, 89.11)    ผูเ้รียนมีระเบียบวนิยั    มีมารยาทและมีความ
รับผดิชอบ โดยผูเ้รียนเป็นผูก้าํหนดขึ&นเอง 



 

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน โครงการ  แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมที�เกิดขึ&นจริง   แผนจดั
ประสบการณ์   ขอ้ตกลงของหอ้งเรียน 

แนวทางการพฒันา/แกไ้ข   ครูควรฝึกผูเ้รียนใหมี้ระเบียบ  วนิยั  มีมารยาท  และความรับผดิชอบ  ปฏิบติั
ตามขอ้ตกลงอยา่งเคร่งครัด 
ตัวบ่งชี#ที' (;.8  มีความซื'อสัตย์สุจริต 
 ผลการประเมิน    อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก   ( 4, 93.38)  ผูเ้รียนไม่นาํของผูอื้�นมาเป็นของตวัเอง                
เก็บของไดน้าํส่งครูเพื�อประกาศหาเจา้ของ  ผูเ้รียนไม่นาํของโรงเรียนไปบา้น  ไม่พูดปด 

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน     แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมที�เกิดขึ&นจริง   โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมนกัเรียน   โครงการเด็กดีศรีเทียนดดั  แบบบนัทึกความดี 
               แนวทางการพฒันา/แกไ้ข   ครูควรเล่านิทานที�แสดงถึงโทษของการไม่ซื�อสัตยข์อความร่วมมือจาก
ผูป้กครองในการอบรบผูเ้รียนในดา้นความซื�อสัตย ์
ตัวบ่งชี#ที' (;.3  มีความกตัญXูกตเวที 
 ผลการประเมิน   อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก ( 4,  96.57 )  ผูเ้รียนแสดงความกตญั�ูกตเวทีต่อผูป้กครอง  
ครู  โดยการช่วยเหลือ  เคารพ  เชื�อฟังและปฏิบติัตามคาํสั�งสอนของผูป้กครองและครู 

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน    แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมที�เกิดขึ&นจริง   โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมนกัเรียน   โครงการเด็กดีศรีเทียนดดั   แผนการจดัประสบการณ์ แบบบนัทึกความดี 

แนวทางการพฒันา/แกไ้ข   ใหผู้เ้รียนเล่าเรื�องเกี�ยวกบัความกตญั�ูกตเวทีที�ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัต่อพ่อ  แม่  ครู  
และผูใ้หญ่  
ตัวบ่งชี#ที' (;.; มีเมตตากรุณา เอื#อเฟื# อเผื'อแผ่ เสียสละ มีความรู้สึกที'ดีต่อตนเองและผู้อื'น 
 ผลการประเมิน   อยูใ่นระดบัคุณภาพ ดีมาก  ( L,  Q4.08 ) ผูเ้รียนรู้จกัแบ่งปันสิ�งของอาหาร ของเล่นและ
อื�นๆ แก่เพื�อน พอ่ แม่ ครูและผูอื้�น รู้จกัตวัเองและผูอื้�น ดว้ยการปฏิบติักิจกรรมดว้ยความระมดัระวงัและช่วยเหลือ
ผูอื้�น 

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน   แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมที�เกิดขึ&นจริง   โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมนกัเรียน   โครงการเด็กดีศรีเทียนดดั   แผนการจดัประสบการณ์ แบบบนัทึกความดี 

แนวทางการพฒันา/แกไ้ข    จดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งหลากหลาย เนน้การมีส่วนร่วม และเนน้
การพฒันาพฤติกรรมดา้นจริยธรรม คุณธรรม 
ตัวบ่งชี#ที' (;.9  ประหยดัใช้สิ'งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
 ผลการประเมิน    อยูใ่นระดบัคุณภาพที� ดีมาก  ( 4, 93.23 )   ผูเ้รียนรู้จกัใชสิ้�งของอยา่งทะนุถนอม รู้จกัการ
เก็บออม รู้จกัการปิดไฟ ใชน้ํ& า แปรงฟันและอื�น ๆ อยา่งประหยดั เก็บของเขา้ที�เมื�อใชแ้ลว้อยา่งเป็นระเบียบ 

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน    แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมที�เกิดขึ&นจริง   โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมนกัเรียน   โครงการเด็กดีศรีเทียนดดั   แผนการจดัประสบการณ์ แบบบนัทึกการออมเงิน 

แนวทางการพฒันา/แกไ้ข    จดัใหมี้กิจกรรมการประหยดัอยา่งหลากหลาย 
ตัวบ่งชี#ที' (;.:  มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวฒันธรรม 



 

 ผลการประเมิน    อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก    ( 4,  96.30 )  ผูเ้รียนรู้จกัไหวพ้อ่  แม่  ครู  และผูใ้หญ่อื�นๆ 
แมก้ระทั�งนกัการ  คนขบัรถรับส่ง  รู้จกัเดินกม้หลงัเมื�อเดินผา่นผูใ้หญ่  รู้จกัการใชค้าํพูดไดเ้หมาะสม  มีคาํลงทา้ยที�
แสดงความนอบนอ้ม  เช่น ค่ะ  ครับ 
              โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน    แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมที�เกิดขึ&นจริง   โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมนกัเรียน   โครงการเด็กดีศรีเทียนดดั   แผนการจดัประสบการณ์  แบบบนัทึกความดี 
              แนวทางการพฒันา/แกไ้ข    จดักิจกรรมส่งเสริมมารยาท     ประเพณี  และวฒันธรรม 
ผลการประเมนิแบบองิสถานศึกษา 
การประเมนิโครงการเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที'  14  ปีการศึกษา  8996 
1.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑปี์การศึกษาที�ผา่นมา    TPP5  ไดร้ะดบัคุณภาพ    ดมีาก (6.L46) 
    ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ ์ปีการศึกษา  TPP6 ไดร้ะดบัคุณภาพ  ดมีาก  (6.751) 
2.  สถานศึกษาดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
         �   ดาํเนินการ             �   ไม่ดาํเนินการ 
สรุปวา่  ผลการประเมินมาตรฐานที� 14 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2556 
         �   มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา         �   ไม่มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา  
 สรุปผลการประเมนิความสําเร็จบรรลมุาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที�  <7  ของสถานศึกษา  

� บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบติัตามแผน 

� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน    
ผลการประเมนิ คะแนน ระดบัคุณภาพ 

อิงเกณฑ ์ คะแนนเฉลี1ย R.751 ดีมาก 
อิงสถานศึกษา 4.NNN ดีมาก 

เฉลี1ย 6.876   

สรุปผลประเมนิมาตรฐานที�  (;  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที'พงึประสงค์ 

�  ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
        มีค่าเฉลี1ย  ≥  2.75 คือ  มค่ีาเฉลี�ย  3.876 

�  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
        มีค่าเฉลี1ย  <  2.75  คือ  มค่ีาเฉลี�ย................. 

มาตรฐานที' (5   ผู้เรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์และพฒันาสิ'งแวดล้อม 
ผลการประเมินระดบัตวับ่งชี&ของมาตรฐานที� JP 

ตวับ่งชี&  ผลสาํเร็จ 
ระดบัคุณภาพ 

L R T J 
J5.J  รู้คุณค่าของสิ�งแวดลอ้มและผลกระทบที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลง  94.88 �    
J5.T  เขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษแ์ละพฒันาสิ�งแวดลอ้ม 96.43 �    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 95.66 ดีมาก ( 6.826 ) 
ผลการดาํเนินการในแต่ละตวับ่งชี&  



 

ตัวบ่งชี#ที' (9.(  รู้คุณค่าของสิ'งแวดล้อมและผลกระทบที'เกิดจากการเปลี'ยนแปลง 
 ผลการประเมิน    อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก   ( 4,  94.88 )   ผูเ้รียนรู้จกัประโยชน์ของสิ�งแวดลอ้มและรู้ถึง
ผลที�เกิดจากการทาํลายสิ�งแวดลอ้ม  ซึ� งผูเ้รียนสามารถบอกถึงโทษของไม่ทิ&งขยะลงในถงั 
             โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน   แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมที�เกิดขึ&นจริง   โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมนกัเรียน   โครงการเด็กดีศรีเทียนดดั   แผนการจดัประสบการณ์   ขอ้ตกลงของหอ้งเรียน 

แนวทางการพฒันา/แกไ้ข   จดักิจกรรมเนน้เรื�องการทิ&งขยะ  การรักษาความสะอาด     
ตัวบ่งชี#ที' (9.8  เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกจิกรรมโครงการอนุรักษ์และพฒันาสิ'งแวดล้อม 
 ผลการประเมิน  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก ( L, 96.43 )  ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละพฒันา
สิ�งแวดลอ้มดว้ย  การพฒันาชุมชนในวนัสาํคญัต่าง ๆ เช่น  การช่วยทาํความสะอาดบริเวณโรงเรียน วดั ในวนั
เขา้พรรษา  วนัเฉลิมพระชนพรรษา 

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน   หลกัฐาน   แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมที�เกิดขึ&นจริง   โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนกัเรียน โครงการเด็กดีศรีเทียนดดั  แผนการจดัประสบการณ์ ขอ้ตกลงของห้องเรียน 

แนวทางการพฒันา/แกไ้ข   จดักิจกรรมที�เนน้เรื�องการรักษาความสะอาด  โดยใหผู้เ้รียนรู้จกัรับผดิชอบ
ความสะอาดในบริเวณที�มอบหมาย 
ผลการประเมนิแบบองิสถานศึกษา 
การประเมนิโครงการเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที'  15  ปีการศึกษา  8996 
1.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑปี์การศึกษาที�ผา่นมา  TPP5    ไดร้ะดบัคุณภาพ    ดมีาก ( 6.846 ) 
    ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ ์ปีการศึกษา   TPP6 ไดร้ะดบัคุณภาพ  ดมีาก ( 6.826  ) 
2.  สถานศึกษาดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
         �   ดาํเนินการ             �   ไม่ดาํเนินการ 
สรุปวา่  ผลการประเมินมาตรฐานที� 15 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2556 
         �   มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา         �   ไม่มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา  
 สรุปผลการประเมนิความสําเร็จบรรลมุาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที�  <8  ของสถานศึกษา  
�  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
�  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบติัตามแผน 

�  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน    
ผลการประเมนิ คะแนน ระดบัคุณภาพ 

อิงเกณฑ ์ คะแนนเฉลี1ย R.826 ดีมาก 
อิงสถานศึกษา 4.NNN ดีมาก 

เฉลี1ย 6.913   

สรุปผลประเมนิมาตรฐานที�  (5   ผู้เรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์และพฒันาสิ'งแวดล้อม 

�  ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
        มีค่าเฉลี1ย  ≥  2.75 คือ  มค่ีาเฉลี�ย   6.913 

�  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
       มีค่าเฉลี1ย  <  2.75  คือ  มค่ีาเฉลี�ย................. 



 

มาตรฐานที' (6   ผู้เรียนมีความทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกับผู้อื'นได้และมีเจตคติ 
                           ที'ดีต่ออาชีพ 
ผลการประเมินระดบัตวับ่งชี&ของมาตรฐานที� JI 

ตวับ่งชี&  
ผลสาํเร็จ 

 
ระดบัคุณภาพ 

L R T J 
JI.J สนใจและกระตือรือร้นในการทาํงาน 84.53  �   
JI.2 ทาํงานจนสาํเร็จและภูมิใจในผลงาน 90.62 �    
JI.3  เล่นและทาํกิจกรรมร่วมกบัผูอื้�นได ้ 92.38 �    
JI.4  มีเจตคติที�ดีต่ออาชีพสุจริต 96.13 �    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ Q0.92 ดีมาก  ( 6.637 ) 
ผลการดาํเนินการในแต่ละตวับ่งชี&  
ตัวบ่งชี#ที' (:.(  สนใจและกระตือรือร้นในการทาํงาน 
 ผลการประเมิน  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดี (3,  84.53) ผูเ้รียนมีความสนใจ ตั&งใจและกระตือรือร้นในการทาํงาน 

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน    แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมที�เกิดขึ&นจริง   ตารางบนัทึกกิจกรรม
ประจาํวนั   แผนจดัประสบการณ์ 

แนวทางการพฒันา/แกไ้ข   สาํรวจกิจกรรมต่าง ๆ ที�ผูเ้รียนชอบสนใจปรับปรุงวธีิการสอน  สื�อและเทคนิค
ต่าง ๆ ใหส้วยงามน่าสนใจ  สนุกสนานและผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี#ที' (:.8  ทาํงานจนสําเร็จและภูมิใจในผลงาน 
 ผลการประเมิน    อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก  ( L,  Q0.62 )  ผูเ้รียนมีความพยายาม  ตั&งใจปฏิบติังานจน
สาํเร็จ  มีความชื�นชอบและภูมิใจในผลงาน 

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน    แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมที�เกิดขึ&นจริง   แฟ้มสะสมผลงาน   แผน
จดัประสบการณ์   สมุดแบบฝึกหดั   ผลงานนกัเรียนที�จดัแสดง 

แนวทางการพฒันา/แกไ้ข   มีแรงจูงใจและการเสริมแรงเพื�อช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนอยากปฏิบติักิจกรรม
ยิ�งขึ&น หลงัปฏิบติักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดอ้อกมารายงายหนา้ชั&นถึงผลงานวา่ใชอ้ะไร  มีประโยชน์อะไร 
ตัวบ่งชี#ที' (:.6  เล่นและทาํกจิกรรมร่วมกบัผู้อื'นได้ 
 ผลการประเมิน     อยูใ่นระดบัคุณภาพ   ดีมาก  ( L , 92.38 )   ผูเ้รียนเล่นกบัเพื�อนไดเ้ป็นอยา่งดี  ไม่ทะเลาะ
หรือแยง่ของเล่นขณะที�เพื�อนเล่น  ชกัชวนเพื�อนใหเ้ล่นดว้ยกนัและเคารพกติกากฎเกณฑใ์นการเล่นในการทาํ
กิจกรรมผูเ้รียนร่วมทาํดว้ยความยนิดี  เอื&อเฟื& อ  รับผิดชอบงานและปฏิบติักิจกรรมร่วมกบัผูอื้�นไดดี้ 

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน     แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมที�เกิดขึ&นจริง   ตารางกิจกรรมประจาํวนั   
แผนการจดัประสบการณ์ 

แนวทางการพฒันา/แกไ้ข    จดัเตรียมศูนยก์ารเรียนการสอนต่างๆ ใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกเล่นตามความสนใจ 
ตัวบ่งชี#ที' (:.;  มีเจตคติที'ดีต่ออาชีพสุจริต 



 

 ผลการประเมิน    อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก  ( 4,  96.12 )  ผูเ้รียนมีความเขา้ใจในอาชีพสุจริตและไม่
สุจริต  และเลือกที�จะมีอาชีพสุจริตเพราะเป็นอาชีพที�ดี  แมจ้ะมีความยากลาํบากก็มีความสุข 
             โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน   แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมที�เกิดขึ&นจริง   แผนจดัประสบการณ์     

แนวทางการพฒันา/แกไ้ข   สัมภาษณ์พูดคุยถึงอาชีพที�นกัเรียนใฝ่ฝันและอยากทาํอาชีพอะไรในอนาคต  
อธิบายเพิ�มเติมบทบาทถึงหนา้ที�อาชีพต่างๆ และทุกอาชีพที�สาํคญั 
 
 

ผลการประเมนิแบบองิสถานศึกษา 
การประเมนิโครงการเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที'  16  ปีการศึกษา  8996 
1.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑปี์การศึกษาที�ผา่นมา  2555  ไดร้ะดบัคุณภาพ  ดมีาก ( 6.J95 ) 
    ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ ์ปีการศึกษา  TPP6   ไดร้ะดบัคุณภาพ  ดมีาก ( 6.637 ) 
2.  สถานศึกษาดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
         �   ดาํเนินการ             �   ไม่ดาํเนินการ 
สรุปวา่  ผลการประเมินมาตรฐานที� 16 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2556 
         �   มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา         �   ไม่มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา  
  

สรุปผลการประเมนิความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที�  <9  ของสถานศึกษา  
� บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบติัตามแผน 

� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน    
 
 

ผลการประเมนิ คะแนน ระดบัคุณภาพ 

อิงเกณฑ ์ คะแนนเฉลี1ย 3.637 ดีมาก 
อิงสถานศึกษา 4.NNN ดีมาก 

เฉลี1ย 6.818  
 

สรุปผลประเมนิมาตรฐานที�  (6   ผู้เรียนมีความทกัษะในการทํางาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผู้อื'นได้และมี
เจตคติที'ดีต่ออาชีพ 
�  ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา 
        มีค่าเฉลี1ย  ≥  2.75 คือ  มค่ีาเฉลี�ย   3.818 

�  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา 
        มีค่าเฉลี1ย  <  2.75  คือ  มค่ีาเฉลี�ย................. 

 
มาตรฐานที' (J   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์  
                          คิดไตร่ตรอง คิดแบบองค์รวมทั#งระบบ และมีวสัิยทศัน์ 
 



 

ผลการประเมินระดบัตวับ่งชี&ของมาตรฐานที� JK 

ตวับ่งชี&  ผลสาํเร็จ 
ระดบัคุณภาพ 

L R T J 
JK.J   สามารถสรุปงานเกี�ยวกบัสิ�งต่าง ๆ ที�เกิดจากการเรียนรู้  Q6.05 �    
17.2   แกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั      Q4.06 �    
17.3  มีจินตนาการ และมีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์     95.81 �    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 95.31 ดีมาก ( 3.812 ) 
 

ผลการดาํเนินการในแต่ละตวับ่งชี&  
ตัวบ่งชี#ที' (J.(  สามารถสรุปงานเกี'ยวกบัสิ'งต่าง ๆ ที'เกดิจากการเรียนรู้ 
 ผลการประเมิน   อยูใ่นระดบัคุณภาพ   ดีมาก  ( 4, 96.05 )  ผูเ้รียนสามารถสรุปเกี�ยวกบัสิ�งต่าง ๆ ที�เกิดจาก
การจดักิจกรรมการเรียนรู้และเหตุการณ์รอบ ๆ ตวัได ้

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน    แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมที�เกิดขึ&นจริง   เกมการศึกษา   สมุด
บนัทึกพฒันาการ   แผนจดัประสบการณ์     

แนวทางการพฒันา/แกไ้ข   จดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์มีจินตนาการเป็น
สามารถคาดการณ์และกาํหนดเป็นเป้าหมายไดด้ว้ยตนเองใชกิ้จกรรมเสริมประสบการณ์ 
ตัวบ่งชี#ที' (J.8  แก้ปัญหาได้เหมาะสมกบัวยั      
 ผลการประเมิน    อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก  ( 4,  94.06 )  ผูเ้รียนสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ที�เกิดขึ&นจาก
การเล่น  การร่วมกิจกรรมไดเ้หมาะสมกบัวยั 
              โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน   แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมที�เกิดขึ&นจริง   สมุดบนัทึกพฤติกรรม   
แผนจดัประสบการณ์ 

แนวทางการพฒันา/แกไ้ข   จดักิจกรรมการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและส่งเสริมใหผู้เ้รียน
แสดงความคิดเห็น หลงัการทาํกิจกรรมทุกกิจกรรมทุกครั& ง 
ตัวบ่งชี#ที' (J.6  มีจินตนาการ และมีความคิดริเริ'มสร้างสรรค์      
 ผลการประเมิน   อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก  ( 4,  95.81 )  จากผลงานในการจดักิจกรรมต่างๆ แสดงให้
เห็นวา่ผูเ้รียนมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรคส์ามารถอธิบายผลงานไดต้ามจินตนาการ 

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน   แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมที�เกิดขึ&นจริง  ผลงานที�แสดง  ใบงาน  
แผนการจดัประสบการณ์        

แนวทางการพฒันา/แก้ไข   ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ก่อนการจดักิจกรรม I กิจกรรมหลกั  
ผลการประเมนิแบบองิสถานศึกษา 
การประเมนิโครงการเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที'  17  ปีการศึกษา  8996 
1.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑปี์การศึกษาที�ผา่นมา  TPP5  ไดร้ะดบัคุณภาพ   ดมีาก  ( 6.736 ) 
    ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ ์ปีการศึกษา 2556 ไดร้ะดบัคุณภาพ  ดมีาก  ( 6.812 ) 
2.  สถานศึกษาดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 



 

         �   ดาํเนินการ             �   ไม่ดาํเนินการ 
สรุปวา่  ผลการประเมินมาตรฐานที� 17 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2556 
         �   มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา         �   ไม่มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา  
  

สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที'  (J  ของสถานศึกษา  
� บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบติัตามแผน 

� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

อิงเกณฑ ์ คะแนนเฉลี�ย 3.812 ดีมาก 
อิงสถานศึกษา 4.000 ดีมาก 

เฉลี�ย 3.906   
 

สรุปผลประเมนิมาตรฐานที�  (J   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวจิารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์   คิดไตร่ตรอง คิดแบบองค์รวมทั#งระบบ และมีวสัิยทัศน์ 
�  ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ'น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง   
        สถานศึกษา มีค่าเฉลี�ย  ≥  2.75 คือ  มีค่าเฉลี'ย   6.906 
�  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ'น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิง  
       สถานศึกษา มีค่าเฉลี�ย  <  2.75  คือ  มีค่าเฉลี'ย................ 
 

มาตรฐานที� JM   ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที�จาํเป็นตามหลกัสูตร 
 

ผลการประเมินระดบัตวับ่งชี&ของมาตรฐานที� JM 

ตวับ่งชี&  ผลสาํเร็จ 
ระดบัคุณภาพ 

L R T J 

 (8.(  มทีกัษะในการใช้กล้ามเนื#อใหญ่กล้ามเนื#อเลก็ Q8.62 �    

(8.8  มทีกัษะในการใช้ประสาทสัมผสัทั#ง  9 95.47 �    

(8.6 มทีกัษะในการสื'อสารที'เหมาะกบัวยั 93.70 �    

J8.L  มีทกัษะในการสังเกตและการสาํรวจ Q7.23 �    
J8.P  มีทกัษะในเรื�องมิติสัมพนัธ์สามารถเชื�อมโยงความรู้และทกัษะต่างๆ        Q4.13 �    
J8.I  มีความรู้ในเรื�องตนเอง  บุคคลที�เกี�ยวขอ้งและสิ�งต่างๆรอบตวั 98.15 �    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ Q6.21 ดี ( R.849) 
 

ผลการดาํเนินการในแต่ละตวับ่งชี&  



 

ตัวบ่งชี#ที' (L.(  มีทกัษะในการใช้กล้ามเนื#อใหญ่กล้ามเนื#อเลก็ 
 ผลการประเมิน   อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก ( L , 98.62 )  ผูเ้รียนไดรั้บการฝึกทกัษะในการใชก้ลา้มเนื&อทั&ง
เล็กและใหญ่ในการเล่นที�ตอ้งเคลื�อนไหว การแสดงท่าทางประกอบเพลง  ซึ� งผูเ้รียนมีทกัษะและปฏิบติัไดดี้ 

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน   แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมที�เกิดขึ&นจริง   โครงการกีฬาสี      แผน
จดัประสบการณ์  กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพ   กิจกรรมการปั& นดินนํ&ามนั   กิจกรรมการวาดภาพระบายสี 

แนวทางการพฒันา/แกไ้ข   จดักิจกรรมร่วมกนัระหวา่งครู กบันกัเรียน เช่นการเล่นกีฬาในเวลาวา่ง จดั
กิจกรรมอื�น ๆ เพิ�มเติมจากกิจกรรมที�จดั โดยมุ่งเนน้ใหป้ฏิบติัร่วมกนัระหวา่งครูกบัผูเ้รียน  
ตัวบ่งชี#ที' (L.8  มีทกัษะในการใช้ประสาทสัมผสัทั#ง  9 
 ผลการประเมิน   อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก   (L, 95.47 )  ไดจ้ดักิจกรรมต่าง ๆ ที�ฝึกทกัษะในการใช้
ประสาทสัมผสัทั&ง P  เช่นการนาํสิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกนัมาใหท้ดลองชิม ดม ดู  ฟัง จดั ผูเ้รียนสามารถบอกสิ�ง
ต่าง ๆ ไดถู้กตอ้ง 

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน   แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมที�เกิดขึ&นจริง   แผนจดัประสบการณ์ 
แนวทางการพฒันา/แกไ้ข   จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้เกมการศึกษาที�มีการใชป้ระสาทสัมผสัทุกๆ 

ดา้น 
ตัวบ่งชี#ที' (L.6  มีทกัษะในการสื'อสารที'เหมาะกบัวยั 
 ผลการประเมิน    อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก ( 4,  93.70 )  จากการจดักิจกรรมการสื�อสารและใหผู้เ้รียนไป
ติดต่อกบัคนอื�น ๆ ผูป้กครอง เพื�อน ๆ ผูเ้รียนสามารถสื�อสารไดดี้และถูกตอ้ง 

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน   แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมที�เกิดขึ&นจริง   สมุดรายงานประจาํตวั
นกัเรียน   แผนการจดัประสบการณ์ 

แนวทางการพฒันา/แกไ้ข   จดักิจกรรมการเรียนการสอนที�ฝึกใหเ้ด็กไดใ้ชภ้าษา ในการการสื�อสารที�
เหมาะสมกบัวยัใหม้ากและเป็นประจาํ 
ตัวบ่งชี#ที' (L.;  มีทกัษะในการสังเกตและการสํารวจ 
 ผลการประเมิน    อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก ( 4, 97.23 )   ผูเ้รียนไดรั้บการฝึกทกัษะการสังเกต เช่นท่าทาง
ของการออกกาํลงักาย ของเล่น ของใชเ้ปลี�ยนที�และอื�น ๆ และใหผู้เ้รียนบอกไดว้า่มีอะไรเปลี�ยนแปลง เคลื�อนที�ไป
จากเดิม 

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน   โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในทอ้งถิ�น  โครงการแยกขยะก่อนทิ&ง   
โครงการบริการชุมชนและประชาสัมพนัธ์  โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน 

แนวทางการพฒันา/แกไ้ข  จดักิจกรรมการเรียนรู้ที�หลากหลายและมีการเปลี�ยนแปลง ทั&งกิจกรรมและ
สิ�งของต่าง ๆ 
ตัวบ่งชี#ที' (L.9  มีทกัษะในเรื'องมิติสัมพนัธ์สามารถเชื'อมโยงความรู้และทกัษะต่างๆ         
 ผลการประเมิน    อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก   ( L,  Q4.13 )  ผูเ้รียนมีทกัษะในเรื�องมิติสัมพนัธ์สามารถนาํ
ความรู้ไปใชใ้นการปฏิบติัทกัษะและนาํทกัษะต่าง ๆ มาใชใ้นการเรียน 



 

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน   แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมที�เกิดขึ&นจริง  สมุดประจาํตวันกัเรียน  
แผนจดัประสบการณ์   กิจกรรมการฉีกปะ   กิจกรรมการปั& นดินนํ&ามนั   กิจกรรมการระบายสี  

แนวทางการพฒันา/แกไ้ข   จดักิจกรรมมิติสัมพนัธ์ที�ส่งเสริมใหผู้เ้รียนและครูไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั 
สามารถเชื�อมโยงความรู้และทกัษะต่างๆตามความสนใจของผูเ้รียนใหม้ากขึ&น 
ตัวบ่งชี#ที' (L.:  มีความรู้ในเรื'องตนเอง  บุคคลที'เกี'ยวข้องและสิ'งต่างๆรอบตัว 
 ผลการประเมิน   อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก  ( 4 , 98.15 )  ผูเ้รียนสามารถบอกชื�อ – สกุลของตนเอง ชื�อ
บิดา มารดาหรือผูป้กครอง ชื�อโรงเรียน ครูประจาํชั&น หรือเบอร์โทรศพัทข์องบิดา มารดา ผูป้กครอง รู้จกัชื�อตน้ไม้
และสถานที�ใกลบ้า้นพกั  โรงเรียน 

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน      แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมที�เกิดขึ&นจริง     แผนการจดั
ประสบการณ์   สมุดรายงานประจาํตวันกัเรียน   แบบประเมินนกัเรียน 
               แนวทางการพฒันา/แกไ้ข   นาํผูเ้รียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้รอบๆ บริเวณโรงเรียน  และสถานที�ใกล ้เคียง
เพื�อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้เกี�ยวกบัธรรมชาติและสิ�งต่างๆ รอบตวั 
 

ผลการประเมนิแบบองิสถานศึกษา 
การประเมนิโครงการเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที'  18  ปีการศึกษา  8996 
1.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑปี์การศึกษาที�ผา่นมา  TPP5 ไดร้ะดบัคุณภาพ  ดมีาก  ( 6.824 ) 
     ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ ์ปีการศึกษา   TPP6 ไดร้ะดบัคุณภาพ   ดมีาก  ( 6.849 ) 
2.  สถานศึกษาดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
         �   ดาํเนินการ             �   ไม่ดาํเนินการ 
สรุปวา่  ผลการประเมินมาตรฐานที� 18 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2556 
         �   มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา         �   ไม่มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา  
 
  

สรุปผลการประเมนิความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที�  <:  ของสถานศึกษา  
�  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
�  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบติัตามแผน 

�  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน    

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

อิงเกณฑ ์ คะแนนเฉลี�ย R.849 ดีมาก 
อิงสถานศึกษา 4.NNN ดีมาก 

เฉลี�ย 6.924   
 

 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที'  (L   ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะที'จําเป็นตามหลกัสูตร 
�  ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ'น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง    
         สถานศึกษา มีค่าเฉลี�ย  ≥  2.75 คือ  มีค่าเฉลี'ย   6.924 



 

�  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ'น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิง 
         สถานศึกษา มีค่าเฉลี�ย  <  2.75  คือ  มีค่าเฉลี'ย................. 

มาตรฐานที' (9   ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื'อง 
ผลการประเมินระดบัตวับ่งชี&ของมาตรฐานที� JQ 

ตวับ่งชี&  ผลสาํเร็จ 
ระดบัคุณภาพ 

L R T J 
JQ.J มีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่านและรู้จกัตั&งคาํถาม 90.08 �    
JQ.T มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ�งต่างๆรอบตวัและสนุกกบัการเรียนรู้ 98.26 �    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 94.17 ดีมาก ( 6.767 ) 
ผลการดาํเนินการในแต่ละตวับ่งชี&  
ตัวบ่งชี#ที' (N.(  มีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่านและรู้จักตั#งคําถาม            
 ผลการประเมิน   อยูใ่นระดบัคุณภาพ   ดีมาก ( 4,  90.08 )  ผูเ้รียนมีความสนใจ ใฝ่รู้ ซกัถามในสิ�งที�
ตอ้งการรู้ แต่ยงัขาดความสนใจและรักการอ่าน ผูเ้รียนสนใจในการดูและการเล่าเรื�องของครูมากกวา่ 

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน   แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมที�เกิดขึ&นจริง    แผนจดัประสบการณ์  
แบบบนัทึกพฒันาการนกัเรียน  สมุดรายงานประจาํตวันกัเรียน 

แนวทางการพฒันา/แกไ้ข   ส่งเสริมการอ่าน โดยจดัหาหนงัสือที�อ่านง่าย มีรูปสีสันสวยงามที�คณะครู
ปฐมวยัร่วมกนัจดัทาํ 
ตัวบ่งชี#ที' (N.8  มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ'งต่างๆรอบตัว และสนุกกบัการเรียนรู้        
 ผลการประเมิน   อยูใ่นระดบัคุณภาพ   ดีมาก  ( 4,  98.26 )  ผูเ้รียนสนใจอยากรู้อยากเห็นในสิ�งต่างๆ 
รอบๆตวั และสนุกกบัการเรียนรู้จากกิจกรรมที�ครูจดัให้ 

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน   แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมที�เกิดขึ&นจริง    แผนการจดัประสบการณ์    
สมุดรายงานประจาํตวันกัเรียน 

แนวทางการพฒันา/แกไ้ข   จดัใหมี้การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  บริเวณรอบ ๆ โรงเรียนและ
สถานที�สาํคญัต่าง ๆ เช่น อนามยั    วดั   พุทธมณฑล    สาํนกังานเทศบาล     แต่ควรตอ้งใหค้วามรู้เกี�ยวกบัความ
ปลอดภยัและระมดัระวงัผูเ้รียนใหม้าก 
 

ผลการประเมนิแบบองิสถานศึกษา 
การประเมนิโครงการเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที'  19  ปีการศึกษา  8996 
1.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑปี์การศึกษาที�ผา่นมา  TPP5   ไดร้ะดบัคุณภาพ  ดมีาก  ( 6.864 ) 
    ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ ์ปีการศึกษา TPP6    ไดร้ะดบัคุณภาพ   ดมีาก  ( 6.767 ) 
2.  สถานศึกษาดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
         �   ดาํเนินการ             �   ไม่ดาํเนินการ 
สรุปวา่  ผลการประเมินมาตรฐานที� 19 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2556 
         �   มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา         �   ไม่มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา  



 

 สรุปผลการประเมนิความสําเร็จบรรลมุาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที�  <>  ของสถานศึกษา  
�  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
�  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบติัตามแผน 

�  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน    
ผลการประเมนิ คะแนน ระดบัคุณภาพ 

อิงเกณฑ ์ คะแนนเฉลี1ย R.767 ดีมาก 
อิงสถานศึกษา 4.NNN ดีมาก 

เฉลี1ย 6.883   
 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที'  (9   ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันา ตนเอง
อย่างต่อเนื'อง 
�   ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ'น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
         มีค่าเฉลี�ย  ≥  2.75 คือ  มค่ีาเฉลี'ย   6.883 
�  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ'น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
        มีค่าเฉลี�ย  <  2.75  คือ  มค่ีาเฉลี'ย................. 

มาตรฐานที' 20  ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที'ดี 
ผลการประเมินระดบัตวับ่งชี&ของมาตรฐานที� 20 

ตวับ่งชี&  ผลสาํเร็จ 
ระดบัคุณภาพ 

L R T J 
TN.J  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและป้องกนัตนเอง ไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุ        96.35 �    
TN.T  มีนํ&าหนกัส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกาย  ตามเกณฑ ์ Q5.68 �    
TN.R  รู้จกัสิ�งเสพติดให้โทษและสิ�งมึนเมา Q7.85 �     
TN.L  มีความมั�นใจ  กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม Q5.12 �    
TN.P  มีมนุษยส์ัมพนัธ์ที�ดีต่อเพื�อน  ครู  ผูอื้�นและชอบมาโรงเรียน        Q8.63 �    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ Q6.72 ดีมาก ( 6.L70 ) 
 

ผลการดาํเนินการในแต่ละตวับ่งชี&  
ตัวบ่งชี#ที' 8U.(  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเอง ไม่ให้เกดิ  อุบัติเหตุ         
 ผลการประเมิน   อยูใ่นระดบัคุณภาพ   ดีมาก ( L, 96.35 )  ผูเ้รียนรู้จกัดูแลสุขภาพและป้องกนัตนเอง โดย
การลา้งมือทั&งก่อนรับประทานอาหารและหลงัจากใชห้อ้งนํ&า รู้จกัแปรงฟันหลงัอาหาร และเลือกซื&อขนมที�มี
ประโยชน์ เช่น ผลไม ้ไม่ซื&อขนมกรุบกรอบและของหมกัดองและรู้จกัระมดัระวงัตวัเอง ทั&งในการเล่นและการร่วม
กิจกรรมไม่ใหเ้กิดอุบติัภยั 

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน   แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมที�เกิดขึ&นจริง    สมุดบนัทึกการตรวจ
สุขภาพนกัเรียน 



 

แนวทางการพฒันา/แกไ้ข   แนะนาํผูเ้รียนใหรั้บประทานอาหารจาํพวกผกั ให้เป็นประจาํ รวมทั&งแนะนาํ
เรื�องการใชห้้องนํ&าและการระมดัระวงัอุบติัเหตุต่าง ๆ 
ตัวบ่งชี#ที' 8U.8  มีนํ#าหนักส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกาย  ตามเกณฑ์ 
 ผลการประเมิน   อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก  ( L,  95.68 )  ผูเ้รียนมีนํ&าหนกั ส่วนสูงตามเกณฑข์องกรม
อนามยั กระทรวงสาธารณสุขและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑข์องกรมพลศึกษา ผูเ้รียนมีร่างกายแขง็แรง หนา้ตา
แจ่มใส อารมณ์ดี ร่าเริง สนุกสนาน 

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน    แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมที�เกิดขึ&นจริง    แผนจดัประสบการณ์   
สมุดประจาํตวันกัเรียน   สมุดบนัทึกการตรวจสุขภาพนกัเรียน       

แนวทางการพฒันา/แกไ้ข    รณรงคใ์หเ้ด็กไดรั้บประทานอาหารที�มีประโยชน์   ผกัผลไม ้ และนม                  
จดักิจกรรมที�ส่งเสริมให้เด็กไดพ้ฒันาส่วนต่างๆ ของร่างกายใหม้ากขึ&น 
ตัวบ่งชี#ที' 8U.6  รู้จักสิ'งเสพติดให้โทษและสิ'งมึนเมา 
 ผลการประเมิน    อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก ( 4,  97.85 )  ผูเ้รียนสามารถบอกโทษของสิ�งมึนเมาและสิ�ง
เสพติดไดถู้กตอ้ง  และไม่ทดลอง   และยงับอกผูป้กครองที�ใชสิ้�งมึนเมาใหเ้ลิกใช ้

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน   แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมที�เกิดขึ&นจริง    โครงการชีวติสดใส
ห่างไกลยาเสพติด 

แนวทางการพฒันา/แกไ้ข   จดัใหค้วามรู้เกี�ยวกบัโทษของสิ�งเสพติดใหโ้ทษและสิ�งมึนเมาทั&งผูเ้สพ  ผูค้า้
และการป้องกนัตวัเองจากผูใ้ชสิ้�งเหล่านี&  
ตัวบ่งชี#ที' 8U.;  มีความมั'นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 ผลการประเมิน    อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก  ( 4,  95.12 )  ผูเ้รียนกลา้แสดงออกทั&งดา้นการแสดง  การพูด
หนา้ชั&นเรียน  การตอบตาํถามและการร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ  ดว้ยความมั�นใจ 

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน   โครงการเคลื�อนประกอบเพลง   กิจกรรมวนัสาํคญั    สมุดรายงาน
ประจาํตวันกัเรียน  สมุดพฒันาการนกัเรียน   กิจกรรมการระบายสี   กิจกรรมการปั& นดินนํ&ามนั  ใบงาน  ผลงานของ
นกัเรียนที�ติดแสดง   แผนการจดัประสบการณ์   โครงการกีฬาสี 

แนวทางการพฒันา/แกไ้ข    จดักิจกรรมที�ส่งเสริมการกลา้แสดงออกในดา้นต่าง ๆ ที�เหมาะสมกบัวยัและ
เตม็ศกัยภาพ 
ตัวบ่งชี#ที' 8U.9  มีมนุษย์สัมพันธ์ที'ดีต่อเพื'อน  ครู  ผู้อื'นและชอบมาโรงเรียน        
 ผลการประเมิน   อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก ( 4,  98.63 )  ผูเ้รียนมีความเอื&อเฟื& อช่วยเหลือเพื�อน  ครู  ผูอื้�น  
มีมารยาทสุภาพเรียบร้อย  หนา้ตายิ&มแยม้แจ่มใส  ร่าเริงอารมณ์ดี  รู้จกัแบ่งปันทั&งขนม  ของใช ้ ของเล่นให้เพื�อนทั&ง
ยงัชอบมาโรงเรียน 

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน    กิจกรรมการเคลื�อนไหวประกอบเพลง     แผนการจดัประสบการณ์      
โครงการกีฬา    สมุดบนัทึกพฒันาการ     

แนวทางการพฒันา/แกไ้ข   กิจกรรมที�จดัดีอยูแ่ลว้แต่ควรจดัใหส้มํ�าเสมอและใหผู้เ้รียนรู้จกัการระมดัระวงั
ตวัเองจากบุคคลต่าง ๆ ใหม้าก 



 

ผลการประเมนิแบบองิสถานศึกษา 
การประเมนิโครงการเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที'  20 ปีการศึกษา  8996 
1.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑปี์การศึกษาที�ผา่นมา  TPP5  ไดร้ะดบัคุณภาพ  ดีมาก   ( 6.L67 ) 
    ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ ์ปีการศึกษา   TPP6     ไดร้ะดบัคุณภาพ   ดีมาก   ( 6.L70 ) 
2.  สถานศึกษาดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
         �   ดาํเนินการ              �   ไม่ดาํเนินการ 
สรุปวา่  ผลการประเมินมาตรฐานที� 20 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2556 
         �   มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา         �   ไม่มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมนิความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที�  ?=  ของสถานศึกษา 
� บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบติัตามแผน 

� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
ผลการประเมนิ คะแนน ระดบัคุณภาพ 

อิงเกณฑ ์ คะแนนเฉลี1ย R.M70 ดีมาก 
อิงสถานศึกษา 4.NNN ดีมาก 

เฉลี1ย 6.935   
 

สรุปผลประเมนิมาตรฐานที�  20  ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที'ดี 
�  ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ'น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
        มีค่าเฉลี�ย  ≥  2.75 คือ  มค่ีาเฉลี'ย   6.935 
�  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ'น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
        มีค่าเฉลี�ย  <  2.75  คือ  มค่ีาเฉลี'ย................. 
 
 

มาตรฐานที' 21   ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื'อนไหว 
ผลการประเมินระดบัตวับ่งชี&ของมาตรฐานที� TJ 

ตวับ่งชี&  
ผลสาํเร็จ 

 
ระดบัคุณภาพ 

L R T J 
TJ.J สนใจและร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ 99.26 �    
TJ.T สนใจและร่วมกิจกรรมดา้นดนตรีและการเคลื�อนไหว        100.00 �    
TJ.R สนใจร่วมกิจกรรมการออกกาํลงักาย 97.90 �    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 99.05 ดีมาก ( 6.963 ) 
ผลการดาํเนินการในแต่ละตวับ่งชี&  
ตัวบ่งชี#ที' 8(.( สนใจและร่วมกจิกรรมด้านศิลปะ 
 ผลการประเมิน   อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก  ( 4, 99.26 )  ผูเ้รียนชอบทาํงานดา้นศิลปะ  การวาดภาพ  
ระบายสี  และอื�น ๆ ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  สนใจกระตือรือร้นในงานดา้นศิลปะและมีจินตนาการ 



 

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน   แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมที�เกิดขึ&นจริง   สมุดบนัทึกพฒันาการ    
แผนจดัประสบการณ์   กิจกรรมการฉีกปะ   กิจกรรมการปั& นดินนํ&ามนั   ใบงาน   รูปภาพ 

แนวทางการพฒันา/แกไ้ข  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดว้าดภาพจากวสัดุธรรมชาติ  เช่น  จากดอกไมสี้ต่าง ๆ 
ใบไมท้ั&งสดและแหง้ 
ตัวบ่งชี#ที' 8(.8 สนใจและร่วมกจิกรรมด้านดนตรีและการเคลื'อนไหว        
 ผลการประเมิน   อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก  ( L , 100 )  ผูเ้รียนสนใจร่วมกิจกรรมดา้นดนตรีและการ
เคลื�อนไหว   กลา้แสดงออกทั&งดา้นการร้อง  เตน้  ประกอบเพลงมีสุนทรียภาพทางดนตรี มีการเคาะจงัหวะ  ปรบมือ
ตามจงัหวะไดดี้ 

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมที�เกิดขึ&นจริง สมุดบนัทึกพฒันาการ    
แผนจดัประสบการณ์ โครงการเคลื�อนไหวประกอบเพลง รูปภาพ 

แนวทางการพฒันา/แกไ้ข   จดัหาอุปกรณ์ดา้นดนตรี  การแสดง  ใหม้ากและมีจาํนวนเพียงพอ  จดัหาสื�อที�
สาธิตการร่ายรํา  ของภาคต่าง ๆ และกิจกรรมอื�น ๆ ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ 
ตัวบ่งชี#ที' 8(.6 สนใจร่วมกจิกรรมการออกกาํลงักาย 
 ผลการประเมิน    อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก  ( L , 97.90 )  ผูเ้รียนสนใจและเขา้ร่วมกิจกรรมออกกาํลงักาย
อยา่งสนุกสนาน  กระตือรือร้นและสนใจที�จะเล่นกีฬา 

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน   แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมที�เกิดขึ&นจริง   สมุดบนัทึกพฒันาการ    
โครงการกีฬาสี   แผนการจดัประสบการณ์ โครงการเคลื�อนไหวประกอบเพลง รูปภาพ 

แนวทางการพฒันา/แกไ้ข   ท่าทางที�ใชอ้อกกาํลงักายควรนาํศิลปะของไทยมาประยกุต ์ใชใ้นการออกกาํลงั
กาย เช่น  มวยไทย  ท่าเตน้ของโขนบางท่าที�เหมาะสมกบัวยั 

 
 

ผลการประเมินแบบองิสถานศึกษา 
การประเมนิโครงการเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที'  21  ปีการศึกษา  8996 
1.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑปี์การศึกษาที�ผา่นมา  2555   ไดร้ะดบัคุณภาพ  ดมีาก   ( 6.N19 ) 
    ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ ์ปีการศึกษา   2556    ไดร้ะดบัคุณภาพ   ดมีาก   ( 6.N63 ) 
2.  สถานศึกษาดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
         �   ดาํเนินการ             �   ไม่ดาํเนินการ 
สรุปวา่  ผลการประเมินมาตรฐานที� 21 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2556 
         �   มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา         �   ไม่มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา  
 สรุปผลการประเมนิความสําเร็จบรรลมุาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที�  ?<  ของสถานศึกษา  
� บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบติัตามแผน 

� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน    

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 



 

อิงเกณฑ ์ คะแนนเฉลี�ย R.Q63 ดีมาก 
อิงสถานศึกษา 4.NNN ดีมาก 

เฉลี�ย 6.N81   
 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที'  21   ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื'อนไหว 
�  ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ'น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
        มีค่าเฉลี�ย  ≥  2.75 คือ  มค่ีาเฉลี'ย   6.981 
�  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ'น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
       มีค่าเฉลี�ย  <  2.75  คือ  มค่ีาเฉลี'ย................. 
 

มาตรฐานที' 22   ผู้เรียนเป็นสมาชิกที'ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคมและปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย   
                           อนัมีพระหมากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ผลการประเมินระดบัตวับ่งชี&ของมาตรฐานที� TT 

ตวับ่งชี&  ผลสาํเร็จ 
ระดบัคุณภาพ 

L R T J 
TT.J  เคารพและเทิดทูนสถาบนัชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์ 99.54 �    
TT.T  เคารพในสิทธิเสรีภาพของผูอื้�น รักษาสิทธิเสรีภาพ ของตนเอง 100.00 �    
TT.R  รู้เคารพและปฏิบติัตามคาํสั�งสอน  คาํแนะนาํของพอ่  แม่  ครู 
         และญาติผูใ้หญ่ 

100.00 �    

TT.L  รู้จกัทอ้งถิ�นและรักทอ้งถิ�น Q8.64 �    
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ Q9.54 ดีมาก ( 6.982) 

ผลการดาํเนินการในแต่ละตวับ่งชี&  
ตัวบ่งชี#ที' 88.(  เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์        
 ผลการประเมิน    อยูใ่นระดบัคุณภาพ ดีมาก  ( L,  99.54 )  ผูเ้รียนเคารพและเทิดทูนสถาบนัชาติ  ศาสนา  
พระมหากษตัริยโ์ดยแสดงความเคารพเมื�อไดย้นิเสียงเพลงชาติ  เพลงสรรเสริญพระบารมี  ยกมือไหวเ้มื�อผา่นวดั  
พระพุทธรูป   ร่วมกิจกรรมทางศาสนาโดยร่วมเวยีนเทียนวนัวสิาขบูชา  หล่อเทียนพรรษา 

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน   แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมที�เกิดขึ&นจริง   สมุดบนัทึกพฒันาการ     
แนวทางการพฒันา/แกไ้ข   จดักิจกรรมแสดงพระราชกรณียกิจของพระราชวงศแ์ละประวติัของชาติไทย

ในวนัสาํคญั   เช่น  วนัพ่อแห่งชาติ    วนัแม่แห่งชาติ     
ตัวบ่งชี#ที' 88.8  เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื'น รักษาสิทธิเสรีภาพ ของตนเอง         
 ผลการประเมิน    อยูใ่นระดบัคุณภาพ   ดีมาก   (L , 100)  ผูเ้รียนเคารพในสิทธิเสรีภาพของผูอื้�นเสมอ  โดย
ไม่เขา้ไปขอ้งเกี�ยวหรือแยง่ของผูอื้�น  เมื�อของนั&นเป็นของผูอื้�น  รู้จกัการใชสิ้ทธิของตนเอง  เช่น  การเลือกเล่นของ
เล่น  ของใช ้



 

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน   แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมที�เกิดขึ&นจริง   สมุดบนัทึกพฒันาการ    
แผนจดัประสบการณ์   สมุดประจาํตวันกัเรียน   บตัรตรวจสุขภาพนกัเรียน     

แนวทางการพฒันา/แกไ้ข   จดักิจกรรมแสดงการมีสิทธิและเสรีภาพโดยการใหผู้เ้รียนเลือกหวัหนา้ชั&น
เรียน  หวัหนา้กลุ่ม  ประธานนกัเรียน  ออกเสียงการเลือกกิจกรรมต่าง ๆ ที�ครูดาํเนินการจดั 
ตัวบ่งชี#ที' 88.6  รู้เคารพและปฏิบัติตามคําสั'งสอน  คําแนะนําของพ่อ  แม่  ครูและญาติผู้ใหญ่        
 ผลการประเมิน    อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก   ( 4 , 100 )  ผูเ้รียนมีพฤติกรรมที�แสดงถึงความเคารพ  เชื�อ
ฟัง  คาํสั�งสอน  และปฏิบติัตามคาํสั�งสอนแนะนาํของพ่อ  แม่  ครู  ญาติผูใ้หญ่โดยการตั&งใจเรียนแสดงความเคารพ  
มีมารยาท  ประพฤติปฏิบติัตามคาํแนะนาํ 

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน   แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมที�เกิดขึ&นจริง   สมุดบนัทึกพฒันาการ    
แผนจดัประสบการณ์   สมุดประจาํตวันกัเรียน    

แนวทางการพฒันา/แกไ้ข   ผูเ้รียนควรไดรั้บคาํสั�งสอน  แนะนาํ  และตวัอยา่งที�ดี  และพอ่  แม่  ครู  ญาติ
ผูใ้หญ่ตอ้งอบรมสั�งสอนเป็นประจาํสมํ�าเสมอ 
ตัวบ่งชี#ที' 88.;  รู้จักท้องถิ'นและรักท้องถิ'น 
 ผลการประเมิน   อยูใ่นระดบัคุณภาพ   ดีมาก  ( 4 ,  98.64 )   ผูเ้รียนรู้วา่ตั&งบา้นเรือนอยูที่�ใด  ภายในทอ้งถิ�น
มีสถานที�สาํคญั  การประกอบอาชีพ  ประเพณี  และสินคา้ที�แสดงเอกลกัษณ์  มีประวติัความเป็นมาอยา่งไร  ผูเ้รียน
รักทอ้งถิ�นดว้ยการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั&งอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม  ประเพณีวฒันธรรมและภาคภูมีใจในประวติัของ
ทอ้งถิ�น 

โครงการ / กิจกรรม / หลกัฐาน   โครงการส่งเสริมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย   สมุดรายงานประจาํตวั
นกัเรียน   สมุดพฒันาการนกัเรียน    กิจกรรมการระบายสี    กิจกรรมการปั& นดินนํ&ามนั   ใบงาน    ผลงานของ
นกัเรียนที�ติดแสดง    แผนการจดัประสบการณ์    โครงการแข่งขนักีฬาสี 

แนวทางการพฒันา/แกไ้ข   ควรเชิญวทิยากรมาใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียนและนาํผูเ้รียนไปศึกษาที�สถานที�จริง 
 
 
ผลการประเมนิแบบองิสถานศึกษา 
การประเมนิโครงการเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที'  88  ปีการศึกษา  8996 
1.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑปี์การศึกษาที�ผา่นมา  2555    ไดร้ะดบัคุณภาพ  ดมีาก ( 6.L77 ) 
    ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ ์ปีการศึกษา   2556     ไดร้ะดบัคุณภาพ  ดมีาก   ( 6.963 ) 
2.  สถานศึกษาดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
         �   ดาํเนินการ             �   ไม่ดาํเนินการ 
สรุปวา่  ผลการประเมินมาตรฐานที� TT ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2556 
         �   มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา         �   ไม่มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา  
 สรุปผลการประเมนิความสําเร็จบรรลมุาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที�  ??  ของสถานศึกษา  
� บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบติัตามแผน 



 

� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน    
ผลการประเมนิ คะแนน ระดบัคุณภาพ 

อิงเกณฑ ์ คะแนนเฉลี�ย R.963 ดีมาก 
อิงสถานศึกษา 4.NNN ดีมาก 

เฉลี�ย 6.981   

สรุปผลประเมินมาตรฐานที'  22   ผู้เรียนเป็นสมาชิกที'ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคมและปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตย อนัมีพระหมากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
� ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ'น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
        มีค่าเฉลี�ย  ≥  2.75 คือ  มค่ีาเฉลี'ย    6.981 
�  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ'น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
        มีค่าเฉลี�ย  <  2.75  คือ  มค่ีาเฉลี'ย................. 
 

ด้านผลผลติ(ผู้เรียนและชุมชน) ระดับพื#นฐาน 
มาตรฐานที' (;  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที'พงึประสงค์ 
 

ผลการประเมินระดบัตวับ่งชี&ของมาตรฐานที� JL 

ตวับ่งชี&  ผลสาํเร็จ 
ระดบัคุณภาพ 

L R T J 
JL.J  มีวนิยั  มีความรับผิดชอบ  และปฏิบติัตนตามหลกัธรรมเบื&องตน้
ของศาสนาที�ตนนบัถือ      

86.59 
 

 �   

JL.T  มีความซื�อสัตยสุ์จริต  87.90  �   
JL.R  มีความกตญั�ูกตเวที  92.32 �    
JL.L  มีเมตตากรุณา เอื&อเฟื& อเผื�อแผ ่และเสียสละเพื�อส่วนรวม 94.32 �    
JL.P  ประหยดัและรู้จกัใชท้รัพยสิ์�งของส่วนตนและส่วนรวมอยา่งคุม้ค่า        91.59 �    
JL.I  นิยมไทย  เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ภูมิปัญญาไทย    ภูมิใจใน
วฒันธรรม  และความเป็นไทย    

94.10 
 

�    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 91.13 ดีมาก  ( 3.645 ) 
 

ผลการดาํเนินการในแต่ละตวับ่งชี&  
ตัวบ่งชี#ที' (;.(  มีวนัิย  มีความรับผดิชอบ  และปฏิบัติตนตามหลกัธรรมเบื#องต้นของศาสนาที'ตนนับถือ       
ผลการประเมิน  ผลสาํเร็จร้อยละ  86.59  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดี สถานศึกษามีการบนัทึกการมาเรียนของผูเ้รียน
ผูเ้รียนปฏิบติัตามระเบียบของสถานศึกษาโดยเฉพาะการเขา้แถวเคารพธงชาติและปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนสนใจกิจกรรมการเรียนและรับผดิชอบงานที�ครูมอบหมาย ปลูกฝังใหผู้เ้รียนแต่งกายใหเ้หมาะสมกบัเวลา  
สถานที�และผูเ้รียนมีสัมมาคาราวะ  เดินผา่นผูใ้หญ่อยา่งสุภาพเรียบร้อยใน   มีมารยาทในการรับประทานอาหาร  



 

และปฏิบติัตามหลกัธรรมของศาสนาที�ตนนบัถือ แต่ยงัมีผูเ้รียนบางส่วนที�มาไม่ทนัเขา้แถวเพื�อทาํกิจกรรมหนา้เสา
ธงในตอนเชา้  
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน   บนัทึกการลงเวลามาเรียน   บนัทึกโฮมรูม/พฤติกรรม    สถิติการมาโรงเรียน
ของนกัเรียน   บนัทึกการทาํงานของสารวตัรนกัเรียน  โครงการเขา้ค่ายคุณธรรม-จริยธรรมของนกัเรียน   แฟ้ม
สะสมผลงาน  ผลสัมฤทธิq ทางการเรียน  บนัทึกการส่งงาน  สังเกตจากสภาพจริง   และ สวดมนตห์มู่ ทาํนอง
สรภญัญะ   กิจกรรมวนัธรรมสวนะ   ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมเด็กดีศรีเทียนดดั  โครงการทศันศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ธรรมะในพุทธมณฑล 
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข    จดัใหส้ารวตัรนกัเรียนและครูเวรรักษาการณ์ควบคุมดูแลผูเ้รียนที�มาสาย
ใหเ้ขา้แถวต่างหากและทาํกิจกรรมเหมือนกบัผูเ้รียนที�เขา้แถวปกติ ติดตามนกัเรียนที�มาสายเป็นประจาํ หาขอ้มูล
เพื�อแกไ้ข โดยการเยี�ยมบา้นหรือเชิญผูป้กครองมาพบเพื�อขอความร่วมมือ 
 
ตัวบ่งชี#ที' (;.8  มีความซื'อสัตย์สุจริต 

 ผลการประเมิน  ผลสาํเร็จร้อยละ   87.90 อยูใ่นระดบัคุณภาพ   ดี  ผูเ้รียนปฏิบติัตามระเบียบการสอบ   มี
ผูเ้รียนทาํทรัพยสิ์นสูญหายอยูบ่า้ง  มีผูน้าํมาส่งไวที้�ครูเวรประจาํวนัและประกาศใหเ้จา้ของมารับคืน  ทั&งยงัมีการ
ประกาศชื�อของผูน้าํส่ง  ผูเ้รียนไม่นาํทรัพยสิ์นของผูอื้�นมาเป็นของตวัเองทั&งนี& เพราะไม่มีการแจง้ของหายนอกจากที�
ครูเวรประจาํวนัประกาศ  ผูเ้รียนไม่พูดโกหกและพูดแต่ความจริง 
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน     แฟ้มสะสมผลงาน   ดูจากการปฏิบติัตามสภาพจริง    โครงการเด็กดีศรี
เทียนดดั   โครงการค่ายคุณธรรม – จริยธรรม บนัทึกโฮมรูม    สมุดบนัทึกพฤติกรรม 
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข    ปลูกฝังใหผู้เ้รียนรู้จกัรักษาของใชส่้วนตวั รู้จกัการพอเพียง  ไม่อยากได้
ของผูอื้�น  รวมทั&งโทษของการพูดโกหก 
ตัวบ่งชี#ที' (;.3  มีความกตัญXูกตเวที 

 ผลการประเมิน  ผลสาํเร็จร้อยละ   N2.32  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก   ผูเ้รียนมีความรักเคารพ  พอ่แม่  
ผูป้กครอง และแสดงออกดว้ยการช่วยเหลือผูป้กครอง  ตั&งใจเรียน  มีความประพฤติดีอนัเป็นการตอบแทนพระคุณ
อยา่งเหมาะสม ผูเ้รียนระลึกพระคุณของครูบาอาจารย ์และแสดงออกดว้ยการตั&งใจเรียนช่วยเหลืองานและ
รับผดิชอบในหนา้ที�ที�ครูมอบให ้ มีความประพฤติดีเชื�อฟังคาํสั�งสอน  และตั&งใจฝึกซอ้มเมื�อไดรั้บหนา้ที�และปฏิบติั
ตวั เป็นสมาชิกที�ดีของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม 
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน      โครงการวนัสาํคญั  เช่น วนัพอ่ ,วนัแม่ ,  วนัไหวค้รู , วนัสาํคญัทางศาสนา  
วนัลอยกระทง  ภาพถ่าย โครงการเยี�ยมบา้น     
  แนวทางการพฒันาและแกไ้ข      จดักิจกรรมที�ใหผู้เ้รียนทาํกิจกรรมร่วมกบัผูป้กครอง คนในชุมชนโดย
มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนแสดงออกซึ�งการตอบแทนพระคุณ พ่อแม่ ผูป้กครองและครูบาอาจารย ์  เป็นสมาชิกที�ดีของ
ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
ตัวบ่งชี#ที' (;.; มีเมตตากรุณา เอื#อเฟื# อเผื'อแผ่ และเสียสละเพื'อส่วนรวม 



 

ผลการประเมิน  ผลสาํเร็จร้อยละ   N4.32  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก  ผูเ้รียนมีนํ&าใจ  เอื&อเฟื& อเผื�อแผ ่ 
เสียสละ  และการใหด้ว้ยการแบ่งปันทั&งทรัพยสิ์นและสิ�งของเท่าที�จะปฏิบติัไดใ้ห้ผูอื้�นและช่วยเหลือผูอื้�น  ผูเ้รียน
เขา้ร่วมกิจกรรมการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม  กิจกรรมการพฒันาสถานศึกษาและทอ้งถิ�น 
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน    โครงการคนดีศรีเทียนดดั  สมุดบนัทึกความดี    บนัทึกพฤติกรรมนกัเรียน   
โครงการเขา้ค่ายคุณธรรม- จริยธรรม โครงการเขา้ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี โครงการอนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้ม   
ภาพถ่าย 
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   สถานศึกษาควรเชิญชวนและประชาสัมพนัธ์ใหบุ้คลากรในชุมชนเขา้ร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ ที�สถานศึกษาจดัขึ&น 
ตัวบ่งชี#ที' (;.9  ประหยดัและรู้จักใช้ทรัพย์สิ'งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า         

ผลการประเมิน  ผลสาํเร็จร้อยละ   N1.59  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก  ผูเ้รียนใชท้รัพยสิ์นสิ�งของของ
โรงเรียน ใชอุ้ปกรณ์การเรียนอยา่งประหยดัและรู้คุณค่า  เขา้ร่วมกิจกรรมการประหยดั  นํ&า  ไฟฟ้า  และ
สาธารณูปโภคอื�นๆ ทั&งของตนเองและส่วนรวมอยา่งประหยดั   รู้คุณค่า  สถานศึกษาตระหนกัและพยายามลด
ปริมาณการใชน้ํ&าและไฟฟ้า   รวมทั&งเผยแพร่การใชน้ํ&าและไฟฟ้าอยา่งประหยดัและรู้คุณค่าแก่ชุมชนดว้ย 

โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน    บนัทึกการอบรมนกัเรียนประจาํวนั      โครงการอนุรักษพ์ลงังาน และ
สิ�งแวดลอ้ม  ภาพถ่าย กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี 
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข      ประชาสัมพนัธ์ใหบุ้คลากรในสถานศึกษาร่วมมือกนัในการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้า และนํ&าอยา่งประหยดัและคุม้ค่ามากที�สุด  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหใ้ชสื้�อจากธรรมชาติและแหล่งการเรียนรู้
ในทอ้งถิ�นใหม้าก 
ตัวบ่งชี#ที' (;.:  นิยมไทย  เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ'น ภูมิปัญญาไทย  ภูมิใจในวฒันธรรม และความเป็นไทย    

ผลการประเมิน    ผลสาํเร็จร้อยละ   94.10  อยูใ่นระดบัคุณภาพ    ดีมาก  ผูเ้รียนสนใจและเขา้ร่วมกิจกรรม
ศิลปวฒันธรรมและประเพณีที�ดีงามของทอ้งถิ�นและของไทย  สามารถนาํศิลปวฒันธรรมและประเพณีมาสร้าง
ผลงานและนาํมาพฒันาเอกลกัษณ์ความเป็นไทยได ้ ผูเ้รียนใหค้วามสนใจ  ประพฤติปฏิบติั และร่วมกิจกรรมที�
แสดงออกถึงการนิยมไทยโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ�นและภูมิปัญญาไทยเป็นแหล่งการเรียนรู้และพฒันางาน 
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน    โครงการส่งเสริมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย  เห็นคุณค่าในภูมิปัญญา    
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและนอกสถานศึกษา  โครงการวนัสาํคญั เช่น วนัปีใหม่ วนัสงกรานต ์วนัลอย
กระทง วนัมาฆบูชา วนัวสิาขบูชา วนัเขา้พรรษา วนัออกพรรษา โครงการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นวดัเทียนดดั  สวนกลว้ยไม ้ งานประจาํปีวดัออ้มใหญ่ วดัสิรินธร  ภาพถ่าย 
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข     จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนตระหนกัและเห็น คุณค่าของศิลปะ ประเพณี
วฒันธรรมไทย  และนิยมใชข้องไทย  
ผลการประเมนิแบบองิสถานศึกษา 
การประเมนิโครงการเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที'  14  ปีการศึกษา  8996 
1.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑปี์การศึกษาที�ผา่นมา  TPP5  ไดร้ะดบัคุณภาพ  ดมีาก (3.707) 
    ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ ์ปีการศึกษา   TPP6 ไดร้ะดบัคุณภาพ   ดมีาก ( 3.645 ) 



 

2.  สถานศึกษาดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
         �   ดาํเนินการ             �   ไม่ดาํเนินการ 
สรุปวา่  ผลการประเมินมาตรฐานที� 14 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2556 
         �     มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา         �   ไม่มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา  
 สรุปผลการประเมนิความสําเร็จบรรลมุาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที�  <7  ของสถานศึกษา  
�   บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบติัตามแผน 

� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน    
ผลการประเมนิ คะแนน ระดบัคุณภาพ 

อิงเกณฑ ์ คะแนนเฉลี1ย 3.645 ดีมาก 

อิงสถานศึกษา 4.000 ดีมาก 

เฉลี1ย 3.823   

สรุปผลประเมนิมาตรฐานที�  (;  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที'พงึประสงค์ 

�    ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  

           มีค่าเฉลี1ย  ≥  2.75 คือ  มค่ีาเฉลี�ย    3.823 

�  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
         มีค่าเฉลี1ย  <  2.75  คือ  มค่ีาเฉลี�ย................. 
 

มาตรฐานที' (5   ผู้เรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์และพฒันาสิ'งแวดล้อม 
ผลการประเมินระดบัตวับ่งชี&ของมาตรฐานที� JP 

ตวับ่งชี&  ผลสาํเร็จ 
ระดบัคุณภาพ 

L R T J 
J5.J  รู้คุณค่าของสิ�งแวดลอ้มและตระหนกัถึงผลกระทบต่อตนเองและ
สังคมที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลง     

94.77 �    

J5.T  เขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษแ์ละพฒันา
สิ�งแวดลอ้ม  

96.24 �    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 95.50 ดีมาก  ( 6.820) 
ผลการดาํเนินการในแต่ละตวับ่งชี&  
ตัวบ่งชี#ที' (9.(  รู้คุณค่าของสิ'งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและสังคมที'เกดิจากการเปลี'ยนแปลง     
 ผลการประเมิน  ผลสาํเร็จร้อยละ   94.77  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก  ผูเ้รียนมีความตระหนกั เห็นคุณค่า
และ บอกผลกระทบของสิ�งแวดลอ้มที�เกิดขึ&นต่อตนเองและสังคมจากการเปลี�ยนแปลงของสิ�งแวดลอ้ม   ช่วยกนั
รักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนและรักษาสาธารณสมบติั 



 

 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน         โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกโรงเรียน   
โครงการซ่อมแซมครุภณัฑแ์ละสิ�งแวดลอ้มภายในโรงเรียน  โครงการสร้างความเขม็แขง็องคก์รนกัเรียนโดยใช้
หลกัธรรมาภิบาล   โครงการบริการชุมชนและประชาสัมพนัธ์  กิจกรรมขยะสร้างรายได ้  
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   สถานศึกษาจดักิจกรรมและโครงการเพื�อใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการ
พฒันาสิ�งแวดลอ้มที�อยูร่อบตวัผูเ้รียน  อธิบายใหเ้ห็นผลกระทบต่าง ๆที�จะเกิดขึ&นทั&งต่อตนเองและสังคมจาก
สิ�งแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลง และปลูกฝังใหผู้เ้รียนช่วยกนัอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม 
 
ตัวบ่งชี#ที' (9.8  เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกจิกรรม/โครงการอนุรักษ์และพฒันาสิ'งแวดล้อม 
 ผลการประเมิน    ผลสาํเร็จร้อยละ   96.24  อยูใ่นระดบัคุณภาพ   ดีมาก   ผูเ้รียนทั&งหมดเขา้ร่วมในกิจกรรม
อนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม กิจกรรมพฒันาสถานศึกษาและทอ้งถิ�นตามที�สถานศึกษาจดัขึ&นตามความเหมาะสมของผูเ้รียน 
ร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานในทอ้งถิ�นเพื�ออนุรักษแ์ละพฒันาสิ�งแวดลอ้ม แต่ยงัมีบางส่วนในชุมชนใหค้วาม
ร่วมมือนอ้ยในการทาํกิจกรรม 
 กิจกรรม/โครงการ/หลกัฐาน     โครงการอนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้ม      โครงการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกโรงเรียน   โครงการซ่อมแซมครุภณัฑแ์ละสิ�งแวดลอ้มภายในโรงเรียน     
โครงการบริการชุมชนและประชาสัมพนัธ์  กิจกรรมปลูกป่าร่วมกบัเทศบาล  โครงการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้มแม่นํ&าท่าจีน 
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   สถานศึกษาจดักิจกรรมและโครงการเพื�อใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการ
พฒันาสิ�งแวดลอ้มที�อยูร่อบตวัผูเ้รียน และใหชุ้มชนเขา้ร่วมในการพฒันาสิ�งแวดลอ้มในทอ้งถิ�น 
ผลการประเมนิแบบองิสถานศึกษา 
การประเมนิโครงการเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที'  15  ปีการศึกษา  8996 
1.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑปี์การศึกษาที�ผา่นมา  TPP5  ไดร้ะดบัคุณภาพ  ดมีาก  (3.763) 
    ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ ์ปีการศึกษา   TPP6 ไดร้ะดบัคุณภาพ   ดมีาก ( 3.910 ) 
2.  สถานศึกษาดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
         �   ดาํเนินการ             �   ไม่ดาํเนินการ 
    ผลสถานศึกษาดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
         �   ดาํเนินการ             �   ไม่ดาํเนินการ 
สรุปวา่  ผลการประเมินมาตรฐานที� 15 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2556 
         �   มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา         �   ไม่มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา  
 
 
 สรุปผลการประเมนิความสําเร็จบรรลมุาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที�  <8  ของสถานศึกษา  
�   บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบติัตามแผน 

� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน    
ผลการประเมนิ คะแนน ระดบัคุณภาพ 

อิงเกณฑ ์ คะแนนเฉลี1ย R.820 ดีมาก 



 

อิงสถานศึกษา 4.NNN ดีมาก 

เฉลี1ย 6.910   

สรุปผลประเมนิมาตรฐานที�  (5   ผู้เรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์และพฒันาสิ'งแวดล้อม 

�  ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
        มีค่าเฉลี1ย  ≥  2.75 คือ  มค่ีาเฉลี�ย    6.910 

�  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
        มีค่าเฉลี1ย  <  2.75  คือ  มค่ีาเฉลี�ย................. 

 
มาตรฐานที' (6   ผู้เรียนมีทกัษะในการทาํงาน  รักการทาํงาน  สามารถทาํงานร่วมกบัผู้อื'นได้  และมีเจตคติที'ดีต่อ  

             อาชีพสุจริต  
ผลการประเมินระดบัตวับ่งชี&ของมาตรฐานที� JI 

ตวับ่งชี&  ผลสาํเร็จ 
ระดบัคุณภาพ 

L R T J 
JI.J มีทกัษะในการจดัการและทาํงานใหส้าํเร็จ 80.16  �   
JI.T พากเพียรพยายาม  ขยนั  อดทน  ละเอียดรอบคอบในการทาํงาน       82.71  �   
JI.R ทาํงานอยา่งมีความสุข พฒันางานและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง      85.74  �   
JI.L ทาํงานร่วมกบัผูอื้�นได ้ 87.02  �   
JI.P มีความรู้สึกที�ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี�ยวกบัอาชีพที�ตนสนใจ        Q7.91 �    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 86.KN ดี ( 6.;:L) 
ผลการดาํเนินการในแต่ละตวับ่งชี&  
ตัวบ่งชี#ที' (:.( มีทกัษะในการจัดการและทาํงานให้สําเร็จ 
 ผลการประเมิน   ผลสาํเร็จร้อยละ   80.16 อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดี    ผูเ้รียนมีการทาํงานครบตามลาํดบั
ขั&นตอนการปรับปรุงงาน  สามารถอธิบายขั&นตอนการทาํงานที�เกิดขึ&นทั&งส่วนดีและส่วนที�บกพร่อง  ผลงานบรรลุ
ตามเป้าหมายที�ตั&งไว ้
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน      แฟ้มสะสมผลงาน     ผลงานนกัเรียน  สมุดบนัทึกประจาํตวั การทาํ
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั&น  งานกลุ่มตามสาระ 
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข    กิจกรรมการเรียนการสอนที�จดัใหค้วรฝึกใหผู้เ้รียนไดท้าํงานทั&งเดี�ยวและ
เป็นทีม  กิจกรรมมีขั&นตอนการทาํงานยากง่ายตามวยัและความสามารถของผูเ้รียน   
ตัวบ่งชี#ที' (:.8  พากเพยีรพยายาม  ขยนั  อดทน  ละเอยีดรอบคอบในการทาํงาน       
 ผลการประเมิน  ผลสาํเร็จร้อยละ   82.71 อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดี   ผูเ้รียนส่วนมากมีความขยนั  อดทน  
ละเอียดรอบคอบ  มีความพยายามพากเพียรปฏิบติังานตามแผนการทาํงานที�ไดรั้บมอบหมาย   ทาํงานถูกตอ้ง
ตามลาํดบัขั&นตอน  ผลงานสาํเร็จเรียบร้อยและมีคุณภาพ   ผูเ้รียนตั&งใจและเตม็ใจในการปฏิบติังานแต่บางครั& งงาน



 

ไม่สาํเร็จในเวลาที�กาํหนดเนื�องจากผูเ้รียนบางคนมีภาระงานหลายอยา่งไม่สามารถทาํงานที�ไดรั้บมอบหมายให้
สาํเร็จภายในเวลาที�กาํหนด 
 กิจกรรม/โครงการ/หลกัฐาน   ผลงานของนกัเรียน    แฟ้มสะสมผลงาน   แบบประเมินความตั&งใจและเตม็
ใจในการปฏิบติังานของนกัเรียน  มีกระบวนการกลุ่มในกิจกรรมการเรียน โครงการตลาดนดัอาชีพ 
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข    ก่อนการมอบหมายงาน  ครูควรจดักิจกรรมต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน
ทั&งดา้นความรู้  ความสามารถ  ความยากง่ายและภาระงานต่าง ๆ ที�ผูเ้รียนตอ้งรับภาระ 
ตัวบ่งชี#ที' (:.6  ทาํงานอย่างมีความสุข  พฒันางานและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง      
 ผลการประเมิน   ผลสาํเร็จร้อยละ   85.74   อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดี   ผูเ้รียนรักการทาํงาน  มีเจตคติที�ดีต่อ
การทาํงาน มีการพฒันางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 กิจกรรม/โครงการ/หลกัฐาน      ผลงานนกัเรียน  แฟ้มสะสมผลงาน     ภาพถ่ายกิจกรรม    เกียรติบตัร 
โครงการแนะแนว  โครงการตลาดนดัอาชีพ 
             แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   จดักิจกรรมเพื�อกระตุน้และพฒันาใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกตามศกัยภาพของ
ตนเองใหม้ากขึ&น ทั&งในดา้นวิชาการ และความสามารถพิเศษ 
ตัวบ่งชี#ที' (:.;  ทาํงานร่วมกับผู้อื'นได้ 
 ผลการประเมิน   ผลสาํเร็จร้อยละ   87.02    อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดี     ผูเ้รียนทาํงานร่วมกบัผูอื้�นไดโ้ดย
สามารถใชก้ระบวนการกลุ่มและการร่วมกนัทาํงานเป็นทีม มีความรับผดิชอบ  ความพยายามพากเพียรปฏิบติังาน
ตามที�กลุ่มมอบหมายและขจดัความขดัแยง้ในการทาํงานไดพ้อสมควร สามารถแสดงความชื�นชม และตั&งขอ้สังเกต
เกี�ยวกบัการทาํงานในกลุ่มไดอ้ยา่งชดัเจน  
 กิจกรรม/โครงการ/หลกัฐาน   ผลงานของนกัเรียน   บนัทึกประชุมสภานกัเรียน    บนัทึกการปฏิบติังาน
ของสารวตัรนกัเรียน  โครงการสัปดาห์วนัวทิยาศาสตร์     โครงการต่อตา้นยาเสพติด    กระบวนการกลุ่มระหวา่ง
เรียน  กิจกรรมเลือกตั&ง 
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข  จดัการเรียนการสอนและกิจกรรมที�เนน้การทาํงานเป็นทีมใหม้ากขึ&นเพื�อให้
ผูเ้รียนฝึกการทาํงานเป็นกลุ่มสามารถแกปั้ญหาที�เกิดขึ&นดว้ยวธีิการของกลุ่มและตามหลกัประชาธิปไตย 
ตัวบ่งชี#ที' (:.9 มีความรู้สึกที'ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี'ยวกบัอาชีพที'ตนสนใจ        
 ผลการประเมิน   ผลสาํเร็จร้อยละ   97.91   อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก   ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถจน
สามารถจาํแนกอาชีพที�สุจริตและไม่สุจริตได ้มีความรู้สึกที�ดีต่ออาชีพสุจริต  แมว้า่อาชีพสุจริตจะมีความลาํบาก
และใชเ้วลานานในการดาํเนินงาน   บอกอาชีพที�ตนสนใจพร้อมใหเ้หตุผลประกอบไดใ้นการที�เลือกอาชีพนั&น ๆ  
 กิจกรรม/โครงการ/หลกัฐาน     โครงการแนะแนว   กิจกรรมชุมนุม  โครงการตลาดนดัอาชีพ 
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข จดักิจกรรมแนะแนวเกี�ยวกบัอาชีพต่างๆ   เพื�อส่งเสริมทกัษะและความรู้  
วธีิการประกอบการ  ปัญหาและอุปสรรค  คุณลกัษณะของอาชีพที�ผูเ้รียนสนใจ 
ผลการประเมนิแบบองิสถานศึกษา 
การประเมนิโครงการเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที'  16  ปีการศึกษา  8996 
1.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑปี์การศึกษาที�ผา่นมา  TPP5  ไดร้ะดบัคุณภาพ  ดมีาก ( 6.650 ) 



 

    ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ ์ปีการศึกษา   TPP6 ไดร้ะดบัคุณภาพ    ด ี  ( 6.;:L) 
2.  สถานศึกษาดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
         �   ดาํเนินการ             �   ไม่ดาํเนินการ 
สรุปวา่  ผลการประเมินมาตรฐานที� 16 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2556 
         �   มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา         �   ไม่มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา  
 สรุปผลการประเมนิความสําเร็จบรรลมุาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที�  <9  ของสถานศึกษา  
�   บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบติัตามแผน 

� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน    
ผลการประเมนิ คะแนน ระดบัคุณภาพ 

อิงเกณฑ ์ คะแนนเฉลี1ย R.468 ดี 
อิงสถานศึกษา 4.NNN ดีมาก 

เฉลี1ย 6.76;   

สรุปผลประเมนิมาตรฐานที�  <9  ผู้เรียนมีทกัษะในการทาํงาน  รักการทาํงาน  สามารถทาํงานร่วมกบัผู้อื'นได้  และมีเจต
คติที'ดีต่ออาชีพสุจริต   
�  ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
        มีค่าเฉลี�ย  ≥  2.75 คือ  มค่ีาเฉลี'ย    6.76; 
�  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
        มีค่าเฉลี1ย  <  2.75  คือ  มค่ีาเฉลี�ย................. 

มาตรฐานที' (J  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวจิารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์   
                          คิดไตร่ตรอง  คิดแบบองค์รวมทั#งระบบ  และมีวสัิยทัศน์ (แอนแก้นะ) 
ผลการประเมินระดบัตวับ่งชี&ของมาตรฐานที� JK 

ตวับ่งชี&  ผลสาํเร็จ 
ระดบัคุณภาพ 

L R T J 
JK.J  สามารถเปรียบเทียบวเิคราะห์  สังเคราะห์  และสรุปเป็นความคิด 
         รวบยอด 

MQ.JJ  �   

17.2  สามารถคาดการณ์  กาํหนดเป้าหมายและแนวทางการตดัสินใจได ้ 8I.QN  �   
17.3 ประเมินและเลือกแนวทางการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาอยา่งมีสติ 8I.IM  �   
JK.L มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ คิดแบบองคร์วมทั&งระบบและมีจินตนาการ    MP.NP  �   

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ L:.N6 ดี (6.;JJ) 
ผลการดาํเนินการในแต่ละตวับ่งชี&  
ตัวบ่งชี#ที' (J.(  สามารถเปรียบเทยีบวเิคราะห์  สังเคราะห์  และสรุปเป็นความคิดรวบยอด       
 ผลการประเมิน   ผลสาํเร็จร้อยละ   LN.((   อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดี   ผูเ้รียนสามารถจาํแนกแจกแจง
องคป์ระกอบของสิ�งใดสิ�งหนึ�งเรื�องใดเรื�องหนึ�ง   จดัลาํดบัขอ้มูลเปรียบเทียบขอ้มูลระหวา่งหมวดหมู่   สามารถ



 

ขจดักลุ่มความคิดตามวตัถุประสงคที์�กาํหนด   ตรวจสอบความถูกตอ้งตามหลกัเกณฑไ์ดอ้ยา่งตรงประเด็น  สรุป
สาระและเชื�อมโยงไดอ้ยา่งถูกตอ้งเพื�อนาํมาวางแผนโครงการได ้สามารถสรุปเหตุผลเชิงตรรกะและสร้างสิ�งใหม่
ไดพ้อสมควร 
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน    แผนการจดัการเรียนรู้ เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั    กิจกรรมตอบปัญหาทาง
วทิยาศาสตร์   ผลงานนกัเรียน   โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษา  โครงการส่งเสริมการอ่าน 
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข  จดักิจกรรมและโครงการให้ผูเ้รียนไดฝึ้กการเปรียบเทียบ วเิคราะห์
สังเคราะห์และสรุปเป็นความคิดรวบยอด  เช่นการวิเคราะห์ข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบนั หรือสถานการณ์จาํลอง 
หรือจากเรื�องเล่าต่าง ๆ 
ตัวบ่งชี#ที' (J.8  สามารถคาดการณ์  กาํหนดเป้าหมายและแนวทางการตัดสินใจได้        
 ผลการประเมิน   ผลสาํเร็จร้อยละ   8:.NU   อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดี   ผูเ้รียนสามารถวิจารณ์สิ�งที�ไดเ้รียนรู้ 
โดยผา่นการไตร่ตรองอยา่งมีเหตุผล สามารถเชื�อมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลความคิดต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งมี
เหตุผล ประเมินความน่าเชื�อถือของขอ้มูล  สามารถเลือกความคิดและทางเลือกที�เหมาะสมที�เป็นแนวทางในการ
ตดัสินใจได ้ 

กิจกรรม/โครงการ/หลกัฐาน    โครงการอ่านข่าว และหนงัสือพิมพฝ์าผนงั   โครงการต่อตา้นยาเสพติด  
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ    โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษา  โครงการพฒันาการเรียนรู้  โครงการ
แหล่งการเรียนรู้ 
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข  จดักิจกรรมที�ใหค้วามรู้ที�ถูกตอ้งเกี�ยวกบัค่านิยม ความถูกตอ้ง ตวัอยา่งของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ เพื�อเป็นแนวในการคาดการณ์  ประเมินความน่าเชื�อถือ   กาํหนดเป้าหมายและการตดัสินใจของ
ผูเ้รียน 
 ตัวบ่งชี#ที' (J.6  ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ        
 ผลการประเมิน   ผลสาํเร็จร้อยละ   8:.:L  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดี    ผูเ้รียนสามารถวิจารณ์สิ�งที�ไดเ้รียนรู้ 
โดยผา่นการไตร่ตรองอยา่งมีเหตุผล สามารถเชื�อมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลความคิดต่าง ๆ   สามารถ
ประเมินความน่าเชื�อถือของขอ้มูลและเลือกความคิดหรือทางเลือกที�เหมาะสมที�เป็นแนวทางในการตดัสินใจและ
แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีสติรอบคอบ  

กิจกรรม/โครงการ/หลกัฐาน  โครงการแนะแนว     โครงการเด็กดีศรีเทียนดดั   โครงการเขา้ค่ายคุณธรรม- 
จริยธรรม   สมุดประจาํตวันกัเรียน โครงการพฒันาการเรียนรู้   
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   จดักิจกรรมที�ใหค้วามรู้ที�ถูกตอ้งเกี�ยวกบัค่านิยม ความถูกตอ้ง ตวัอยา่งของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ เพื�อเป็นแนวในการคาดการณ์  ประเมินความน่าเชื�อถือ   กาํหนดเป้าหมายและการตดัสินใจของ
ผูเ้รียน  
ตัวบ่งชี#ที' (J.;  มีความคิดริเริ'มสร้างสรรค์  คิดแบบองค์รวมทั#งระบบและมีจินตนาการ           
 ผลการประเมิน   ผลสาํเร็จร้อยละ   L9.U9   อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดี  ผูเ้รียนสามารถรวบรวมความรู้ ความคิด
เดิมนาํมาสร้างเป็นความรู้ใหม่ตามความคิดของตนเองไดอ้ยา่งมีหลกัเกณฑ ์และติดตามนอกกรอบอยา่งสร้างสรรค ์   



 

สามารถพฒันาริเริ�มสิ�งใหม่ ๆ และคาดการณ์กาํหนดเป้าหมายในอนาคตไดอ้ยา่งมีเหตุผลพอสมควรแต่ผูเ้รียนยงั
ขาดประสบการณ์จึงทาํใหย้งับกพร่องในการการจดัระบบความคิดอยูบ่า้ง 
 กิจกรรม/โครงการ/หลกัฐาน     แฟ้มสะสมผลงาน   กิจกรรมกลุ่มสนใจ   กิจกรรมการวาดภาพ   โครงการ
พฒันาคุณภาพชีวิต    กิจกรรมเรียงความ     สังเกตผลงานตามสภาพจริง    เกียรติบตัร  เหรียญรางวลั       โครงการ
แนะแนว     สถิติการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ  โครงการพฒันาการเรียนรู้ โครงการแหล่งการเรียนรู้ 
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกตามศกัยภาพ มีอิสระในการแสดง
ความคิด และจินตนาการของผูเ้รียนอยา่งเตม็ความสามารถ และแนะแนวทางในการจดัระบบความคิดที�ถูกตอ้ง 
 

ผลการประเมนิแบบองิสถานศึกษา 
การประเมนิโครงการเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที'  17  ปีการศึกษา  8996 
1.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑปี์การศึกษาที�ผา่นมา   TPP5    ไดร้ะดบัคุณภาพ   ด ี  ( 6.193 ) 

    ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ ์ปีการศึกษา   TPP6      ไดร้ะดบัคุณภาพ   ด ี (6.;JJ) 
2.  สถานศึกษาดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
         �   ดาํเนินการ             �   ไม่ดาํเนินการ 
สรุปวา่  ผลการประเมินมาตรฐานที� 17 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2556 
         �   มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา         �   ไม่มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา  
 สรุปผลการประเมนิความสําเร็จบรรลมุาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที�  <;  ของสถานศึกษา  
�   บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบติัตามแผน 

� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน    
 

ผลการประเมนิ คะแนน ระดบัคุณภาพ 

อิงเกณฑ ์ คะแนนเฉลี1ย R.LKK ดี 
อิงสถานศึกษา 4.NNN ดีมาก 

เฉลี1ย 3.J6N   
 

สรุปผลประเมนิมาตรฐานที�  (J   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวจิารณญาณ  มีความคิด
สร้างสรรค์   คิดไตร่ตรอง  คิดแบบองค์รวมทั#งระบบ  และมีวสัิยทศัน์ 
�  ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
        มีค่าเฉลี1ย  ≥  2.75 คือ  มค่ีาเฉลี�ย   3.J6N 

�  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  

        มีค่าเฉลี1ย  <  2.75  คือ  มค่ีาเฉลี�ย................. 
 
 

มาตรฐานที' (L   ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะที'จําเป็นตามหลกัสูตร 
ผลการประเมินระดบัตวับ่งชี&ของมาตรฐานที� JM 

ตวับ่งชี&  ระดบัคุณภาพ 



 

ผลสาํเร็จ 
L R T J 

JM.J  มีระดบัผลสัมฤทธิq ทางการเรียนเฉลี�ยตามเกณฑ ์    ML.ML  �   
JM.T  สามารถสื�อความคิดผา่นการพูด  เขียน หรือนาํเสนอดว้ยวธีิต่าง ๆ      8K.PP  �   
JM.R สามารถใชภ้าษาเพื�อการสื�อสารไดท้ั&งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ   
        ตามช่วงชั&นที�เหมาะสม         

8I.JK  �   

JM.L สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อพฒันาการเรียนรู้ 9R.TL �    
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 8J.N9 ดี  ( 3.9(L ) 

ผลการดาํเนินการในแต่ละตวับ่งชี&  
ตัวบ่งชี#ที' (L.(  มีระดับผลสัมฤทธิ\ทางการเรียนเฉลี'ยตามเกณฑ์ 
 ผลการประเมิน  ผลสาํเร็จร้อยละ   L;.L;   อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดี      สถานศึกษามีกิจกรรมมาก  
โดยเฉพาะในภาคเรียนที� T มีกิจกรรมต่าง ๆ มากทาํใหผู้เ้รียนมีเวลาในการเรียนดา้นวชิาการลดนอ้ยลง  
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน      ผลสัมฤทธิq ทางการเรียน   โครงการนิทรรศการทางวชิาการ    ผลการ
ทดสอบระดบัชาติ ( National   Test )  กิจกรรมการเรียนการสอน  โครงการนิเทศภายใน 
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   สถานศึกษาจดักิจกรรมและโครงการเพื�อเสริมทกัษะของผูเ้รียนในดา้นต่าง 
ๆ ใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรงเพื�อสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆในชีวติประจาํวนั 
ตัวบ่งชี#ที' (L.8  สามารถสื'อความคิดผ่านการพูด  เขียน หรือนําเสนอด้วยวธีิต่าง ๆ      
 ผลการประเมิน   ผลสาํเร็จร้อยละ   8J.99  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดี   ผูเ้รียนมีความสามารถสื�อความคิดดว้ย
การพูด  การเขียนและนาํเสนอดว้ยวธีิต่าง ๆ ที�เหมาะสมกบักาลเทศะอยา่งถูกตอ้งและหลากหลาย ทั&งในดา้นการจดั
ป้ายนิเทศ การวาดภาพ   การแสดงและการเขียนเรียงความ  บทความต่าง ๆ  
 กิจกรรม/โครงการ/หลกัฐาน   โครงการพฒันาทกัษะทางภาษา(กิจกรรมเรียงความ)   โครงการอ่านทาํนอง
เสนาะ     กิจกรรมวนัสุนทรภู่  กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมวดัและประเมินผล 
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข  สถานศึกษาจดักิจกรรมโครงการที�กระตุน้ให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกดว้ยความ
เหมาะสมและสร้างสรรคอ์ยา่งหลากหลาย 
ตัวบ่งชี#ที' (L.6  สามารถใช้ภาษาเพื'อการสื'อสารได้ทั#งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  ตามช่วงชั#นที'เหมาะสม        
 ผลการประเมิน   ผลสาํเร็จร้อยละ   8:.(J   อยูใ่นระดบัคุณภาพ ดี   ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาไทยในการ
สื�อสาร   การเขียนและนาํเสนอขอ้มูลไดถู้กตอ้งตามช่วงชั&นและเหมาะสมกบักาลเทศะ ส่วนภาษาองักฤษนั&นยงัตอ้ง
มีการพฒันาเนื�องจากวา่ผูเ้รียนไม่สนใจเพราะเห็นวา่ไม่สาํคญัและไม่นาํมาใชใ้นชีวติประจาํวนั   
 กิจกรรม/โครงการ/หลกัฐาน   โครงการพฒันาทกัษะทางภาษา  แฟ้มสะสมผลงาน  กิจกรรมเรียงความ /คาํ
ขวญั  การเรียนการสอนสาระภาษาต่างประเทศ     
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   ชี&แจงใหเ้ห็นความสาํคญั  ส่งเสริมใหฝึ้กการใชห้อ้ง  Sound  Lab  ใหม้าก  
ส่วนภาษาไทยส่งเสริมใหส่้งผลงานเขา้ประกวด    จดักิจกรรมการใชภ้าษาไทยใหม้าก 
ตัวบ่งชี#ที' (L.;  สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื'อพฒันาการเรียนรู้ 



 

 ผลการประเมิน   ผลสาํเร็จร้อยละ   N6.8;   อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก   ผูเ้รียนสามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศโดยสามารถคน้ควา้หาขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต และแหล่งเรียนรู้อื�นที�สถานศึกษาไดจ้ดัขึ&น  และภายใน
ชุมชนเพื�อพฒันาการเรียนรู้ใหม้าก 
 กิจกรรม/โครงการ/หลกัฐาน     โครงการสอนคอมพิวเตอร์ และประยกุตใ์ชอิ้นเตอร์เน็ตสาํหรับการเรียน
การสอน     ผลสัมฤทธิq ทางการเรียน  ใชสื้�อและเทคโนโลยใีนกิจกรรมการเรียนการสอน taplet ป.1            
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข  สถานศึกษาสร้างแหล่งเรียนรู้และพฒันาระบบสารสนเทศใหมี้ความ
ทนัสมยัและสามารถใชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็วและทั�วถึง 
 

ผลการประเมนิแบบองิสถานศึกษา 
การประเมนิโครงการเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที'  18  ปีการศึกษา  8996 
1.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑปี์การศึกษาที�ผา่นมา  TPP5 ไดร้ะดบัคุณภาพ.  ดมีาก  ( 3.589 ) 

    ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ ์ปีการศึกษา   TPP6 ไดร้ะดบัคุณภาพ  ดมีาก   ( 3.9(L ) 
2.  สถานศึกษาดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
         �   ดาํเนินการ             �   ไม่ดาํเนินการ 
สรุปวา่  ผลการประเมินมาตรฐานที� 18 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2556 
         �   มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา         �   ไม่มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา  
  

สรุปผลการประเมนิความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที�  <:  ของสถานศึกษา  
�   บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบติัตามแผน 

� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมนิ คะแนน ระดบัคุณภาพ 

อิงเกณฑ ์ คะแนนเฉลี1ย 3.5JM ดีมาก 
อิงสถานศึกษา ;.=== ดีมาก 

เฉลี1ย 3.J9N   

 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที'  (L   ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะที'จําเป็นตามหลกัสูตร 
�  ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
        มีค่าเฉลี1ย  ≥  2.75 คือ  มค่ีาเฉลี�ย     3.J9N 

�  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
        มีค่าเฉลี1ย  <  2.75  คือ  มค่ีาเฉลี�ย................. 
 

 
มาตรฐานที' (9   ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื'อง  
 ผลการประเมินระดบัตวับ่งชี&ของมาตรฐานที� JQ 



 

ตวับ่งชี&  ผลสาํเร็จ 
ระดบัคุณภาพ 

L R T J 
JQ.J มีนิสัยรักการอ่าน  รู้จกัตั&งคาํถาม   เพื�อหาเหตุผล  สนใจ   
        แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้  ต่าง ๆ รอบตวั        

8T.LT  �   

JQ.T มีวธีิการเรียนรู้ของตนเอง  สามารถเรียนรู้ร่วมกบัผูอื้�นได ้และสนุก 
        กบัการเรียนรู้         

8P.JQ  �   

JQ.R สามารถใชห้อ้งสมุด  ใชแ้หล่งเรียนรู้และสื�อต่าง ๆ ทั&งในและ 
       นอกสถานที�       

QJ.JQ �    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 8:.8: ดี ( 6.;9( ) 
ผลการดาํเนินการในแต่ละตวับ่งชี&  
ตัวบ่งชี#ที' (N.(  มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักตั#งคําถาม   เพื'อหาเหตุผล  สนใจ  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้  ต่าง ๆ 
รอบตัว        
 ผลการประเมิน    ผลสาํเร็จร้อยละ   88.;8   อยูใ่นระดบัคุณภาพ   ดี  ผูเ้รียนอ่านวารสารและหนงัสือ พิมพ์
เป็นประจาํ สามารถสรุปประเด็นและจดบนัทึกขอ้มูลความรู้ที�ไดจ้ากการอ่านพอสมควร  รู้จกัตั&งคาํถามเพื�อคน้ควา้
ความรู้เพิ�มเติมจากการอ่านได ้  แสวงหาขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั&งภายในภายนอกสถานศึกษาและสิ�งที�อยู่
รอบ ๆ ตวั 
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน  บนัทึกการอ่าน  สถิติการใชห้อ้งสมุด   โครงการอ่านข่าวและหนงัสือพิมพฝ์า
ผนงั   กิจกรรมหอ้งสมุดเคลื�อนที�         แหล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียน     แฟ้มสะสมผลงาน  โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้  ห้องสมุด/ห้องคอมพิวเตอร์  การเรียนการสอนใน Tablet  ป. 1 
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข  สถานศึกษาไดจ้ดัซื&อหนงัสือที�มีขอ้มูลทนัสมยัเขา้ห้องสมุด และได้
ดาํเนินการของบประมาณเพื�อจดัทาํห้องปฏิบติัการทางภาษา   เพื�อใหผู้เ้รียนสามารถฝึกปฎิบติัไดม้ากขึ&น 
ตัวบ่งชี#ที' (N.8  มีวธีิการเรียนรู้ของตนเอง  สามารถเรียนรู้ร่วมกบัผู้อื'นได้ และสนุกกบัการเรียนรู้         
 ผลการประเมิน    ผลสาํเร็จร้อยละ   L9.(N    อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดี    ผูเ้รียนสามารถสรุปความรู้
ประสบการณ์ไดอ้ยา่งมีเหตุผล   จดบนัทึกความรู้ และประสบการณ์ไดอ้ยา่งเป็นระบบ บอกจุดเด่นจุดดอ้ยของ
ตนเอง  และมีวธีิการพฒันาตนเองอยา่งสร้างสรรคเ์ป็นรูปธรรมสามารถใชผ้ลการประเมินมาพฒันาตนเองและบอก
ผลงานการพฒันาตนเองได ้
 กิจกรรม/โครงการ/หลกัฐาน   แฟ้มสะสมผลงาน    ผลสัมฤทธิq ทางการเรียน  โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ  โครงการแนะแนว  โครงการเขา้ค่ายพฒันาคุณภาพชีวติ  โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน  บนัทึกการ
อ่าน    โครงการเขา้ค่ายคุณธรรม – จริยธรรม   โครงการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  คน้ควา้หาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ 
จากอินเทอร์เน็ต 
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข  จดัการเรียนการสอนโดยใชว้ธีิการหลากหลายและกระตุน้ใหผู้เ้รียนคน้ควา้
หาความรู้ดว้ยตนเอง เช่น การเรียนรู้แบบโครงงาน  แบบบูรณาการ แบบประสบการณ์จริง 
ตัวบ่งชี#ที' (N.6 สามารถใช้ห้องสมุด  ใช้แหล่งเรียนรู้และสื'อต่าง ๆ ทั#งในและนอกสถานที'       



 

 ผลการประเมิน  ผลสาํเร็จร้อยละ   N(.(N   อยูใ่นระดบัคุณภาพ   ดีมาก   ผูเ้รียนรู้จกัคน้ควา้หาหนงัสือใน
หอ้งสมุด  มีโอกาสเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ทั&งในและนอกห้องเรียน สามารถคน้ควา้หาความรู้จากอินเทอร์เน็ตสื�อ
เทคโนโลยต่ีาง ๆ สิ�งแวดลอ้มและภูมิปัญญาทอ้งถิ�นตลอดจนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 กิจกรรม/โครงการ/หลกัฐาน   สถิติการใชห้อ้งสมุด  บตัรหอ้งสมุด  ( การยมืหนงัสือ )   โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้   โครงการแหล่งการเรียนรู้นอกสถานศึกษา  แหล่งเรียนรู้ชุมชนวดัเทียนดดั   
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข  จดัหนงัสือที�น่าสนใจทนัสมยัไวใ้นหอ้งสมุดและภายในหอ้งเรียน จดัใหมี้
การทศันศึกษาทั&งบริเวณที�อยูใ่กลไ้กลสถานศึกษา และจดัระบบสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตอยา่งทั�วถึง 
ผลการประเมนิแบบองิสถานศึกษา 
การประเมนิโครงการเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที'  19  ปีการศึกษา  8996 
1.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑปี์การศึกษาที�ผา่นมา   TPP5 ไดร้ะดบัคุณภาพ  ด ี ( 3.378 ) 

    ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ ์ปีการศึกษา   TPP6 ไดร้ะดบัคุณภาพ   ด ี ( 6.;9( ) 
2.  สถานศึกษาดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
         �   ดาํเนินการ             �   ไม่ดาํเนินการ 
สรุปวา่  ผลการประเมินมาตรฐานที� 19 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2556 
         �   มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา         �   ไม่มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา  
  
สรุปผลการประเมนิความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที�  <>  ของสถานศึกษา  
�   บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบติัตามแผน 

� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน    
 

ผลการประเมนิ คะแนน ระดบัคุณภาพ 

อิงเกณฑ ์ คะแนนเฉลี1ย R.LPJ ดี 
อิงสถานศึกษา L.NNN ดีมาก 

เฉลี1ย 3.J89   

 

สรุปผลประเมนิมาตรฐานที�  (9   ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพฒันาตนเอง 
        อย่างต่อเนื'อง  
�  ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ'น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
        มีค่าเฉลี�ย  ≥  2.75 คือ  มค่ีาเฉลี'ย   3.J89 
�  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
        มีค่าเฉลี1ย  <  2.75  คือ  มค่ีาเฉลี�ย................. 

มาตรฐานที' 20  ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที'ดี 
ผลการประเมินระดบัตวับ่งชี&ของมาตรฐานที� 20 



 

ตวับ่งชี&  ผลสาํเร็จ 
ระดบัคุณภาพ 

L R T J 
TN.J มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  และป้องกนัตนเองไม่ใหเ้กิดอุบติัภยั         9I.TL �    
TN.T มีนํ&าหนกั  ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์ 9L.RQ �    
TN.R ป้องกนัตนเองจากสิ�งเสพติดใหโ้ทษและหลีกเลี�ยงต่อความรุนแรง 
       โรคภยัและอุบติัเหตุ           

9I.PP �    

TN.L มีความมั�นใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม และใหเ้กียรติผูอื้�น         QT.IM �    
TN.P มีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดีต่อเพื�อน  ครู และชอบมาโรงเรียน QP.PT �    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 99.UJ ดีมาก ( 6.LU6 ) 
 

ผลการดาํเนินการในแต่ละตวับ่งชี&  
ตัวบ่งชี#ที' 8U.(  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเอง ไม่ให้เกดิ  อุบัติภัย         
 ผลการประเมิน   ผลสาํเร็จร้อยละ   9:.8;    อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก   ผูเ้รียนรู้จกัเลือกรับประทาน
อาหารที�มีคุณค่า ออกกาํลงักายอยา่งสมํ�าเสมอ มีสุขนิสัยที�ดี ปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามวยั  
รู้จกัวธีิป้องกนัตนเองไม่ใหเ้กิดอุบติัภยัไดดี้พอสมควร 
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน   โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ     กิจกรรม แปรงฟันหลงัอาหาร      
โครงการแข่งขนักีฬาสี     สถิติการมาโรงเรียน   โครงการแนะแนว   ภาพถ่าย  โครงการอนามยัโรงเรียน  โครงการ
อาหารกลางวนั  กิจกรรมสารวตัรจราจร 
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   สถานศึกษาควรจดัใหมี้โครงการเกี�ยวกบัการดูแลรักษาสุขภาพ และ
เสริมสร้างสุขนิสัยที�ดีใหแ้ก่ผูเ้รียน มีการบนัทึกประเมินผลและติดตามอยา่งสมํ�าเสมอ 
ตัวบ่งชี#ที' 8U.8  มีนํ#าหนักส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกาย  ตามเกณฑ์ 
 ผลการประเมิน   ผลสาํเร็จร้อยละ   N;.6N    อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก    ผูเ้รียนมีนํ&าหนกั  ส่วนสูงตาม
เกณฑม์าตรฐานของกรมอนามยักระทรวงสาธารณสุข ไดรั้บการตรวจร่างกาย การทดสอบเกี�ยวกบัการเห็น  การได้
ยนิ มีรายงานผลการตรวจร่างกาย   และการทดสอบสมรรถภาพ มีร่างกายแขง็แรงตามเกณฑม์าตรฐาน    
 กิจกรรม/โครงการ/หลกัฐาน   โครงการบริการสุขภาพนกัเรียน   แบบบนัทึกภาวะโภชนา   กิจกรรม
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  โครงการแข่งขนักีฬาสี  โครงการอาหารกลางวนั  โครงการอาหารเสริม  (นม)  
โครงการแนะแนว   ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ  กิจกรรมการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา โครงการอนามยั
โรงเรียน การดื�มนม (โครงการนม) 
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข  สถานศึกษามีโครงการเกี�ยวกบัการดูแลรักษาสุขภาพ และเสริมสร้าง   
สุขนิสัยที�ดีใหแ้ก่ผูเ้รียน มีการบนัทึกประเมินผลและติดตามอยา่งสมํ�าเสมอ 
 
 
ตัวบ่งชี#ที' 8U.6  ป้องกนัตนเองจากสิ'งเสพติดให้โทษและหลกีเลี'ยงต่อความรุนแรงโรคภัยและอุบัติเหตุ     



 

       ผลการประเมิน   ผลสาํเร็จร้อยละ   N:.99    อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก   ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เกี�ยวกบัโทษของสิ�งเสพติดมอมเมา มีทกัษะการปฏิเสธและไม่ชกัชวนใหเ้พื�อนเสพสิ�งเสพติด ผูเ้รียนไม่เสพสิ�งเสพ
ติดและปลอดจากสิ�งมอมเมา รู้จกัประโยชน์และโทษของการใชอิ้นเทอร์เน็ตและเกมคอมพิวเตอร์ มีสาํนึกแห่ง
ความปลอดภยัปฏิบติัตนอยา่งถูกตอ้ง   ระมดัระวงัตนในการใชชี้วติประจาํวนั รู้จกัรักนวลสงวนตวั   ป้องกนั
ทรัพยสิ์นของตนเอง   และส่วนรวมรู้จกัหลีกเลี�ยงกิจกรรมที�เป็นอบายมุขและการพนนั 
 กิจกรรม/โครงการ/หลกัฐาน   โครงการบริการสุขภาพนกัเรียน   โครงการแข่งขนักีฬาสี   โครงการออก
กาํลงักาย  โครงการเขา้ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม   โครงการสอนคอมพิวเตอร์และประยุกตใ์ชอิ้นเทอร์เน็ตสาํหรับ
การเรียนการสอน โครงการแนะแนว  ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ  กิจกรรมรณรงคต่์อตา้นยาเสพติดโครงการอบรมครู
แกนนาํยาเสพติดในสถานศึกษา 
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข  สถานศึกษาจดัใหเ้จา้หนา้ที�ตาํรวจ  หน่วย ปปส.  แพทยพ์ยาบาลและ  ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ�นที�มีความรู้ความสามารถมาใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียน เกี�ยวกบัการป้องกนัยาเสพติด  โรคภยัและอุบติัเหตุ
ต่าง ๆ รวมทั&งการหลีกเลี�ยงและไม่เขา้ไปเกี�ยวขอ้ง 
ตัวบ่งชี#ที' 8U.;  มีความมั'นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกยีรติผู้อื'น         
 ผลการประเมิน   ผลสาํเร็จร้อยละ N8.:L  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก  ผูเ้รียนมีความมั�นใจ กลา้แสดงออก
อยา่งเหมาะสม และรู้จกัใหเ้กียรติผูอื้�น  มีการอบรมให้ความรู้เกี�ยวกบัมารยาท  การแต่งกาย  การใชค้าํสุภาพที�ควร
ประพฤติปฏิบติั 
 กิจกรรม/โครงการ/หลกัฐาน โครงการแข่งขนักีฬาสี โครงการออกกาํลงักาย โครงการแนะแนว ภาพถ่าย  
โครงการส่งเสริมศกัยภาพนกัเรียน  กิจกรรมการส่งเสริมการแข่งขนักีฬาภายนอกสภานศึกษา  กิจกรรมการฝึกซอ้ม
กีฬา  ดนตรี  กิจกรรมวนัเด็ก  กีฬานกัเรียนทอ้งถิ�นระดบัภาคกลาง  

แนวทางการพฒันาและแกไ้ข  จดักิจกรรมเพื�อกระตุน้ใหผู้เ้รียนกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสมและ
หลากหลาย เช่น กิจกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะ และวชิาการต่าง  ๆ  
ตัวบ่งชี#ที' 8U.9  มีมนุษยสัมพันธ์ที'ดีต่อเพื'อน  ครู และชอบมาโรงเรียน 
 ผลการประเมิน   ผลสาํเร็จร้อยละ   95.52    อยูใ่นระดบัคุณภาพ   ดีมาก    ผูเ้รียนมีหนา้ตาท่าทางร่าเริง
แจ่มใส มีกิจกรรม  นนัทนาการกบัเพื�อนตามวยั  ยิ&มแยม้พูดคุยทกัทาย เพื�อน ครูและผูอื้�น เขา้กบัเพื�อนไดดี้  เป็นที�
รักของเพื�อน  ครูและชอบมาโรงเรียน   
 กิจกรรม/โครงการ/หลกัฐาน    โครงการบริการสุขภาพนกัเรียน    โครงการแข่งขนักีฬาสี   โครงการออก
กาํลงักาย    ชุมนุมดนตรี    โครงการเขา้ค่ายคุณธรรม – จริยธรรม  โครงการสร้างความเขม็แขง็องคก์รนกัเรียนโดย
ใชห้ลกัธรรมาภิบาล   แบบบนัทึกกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   สถิตการมาโรงเรียน  โครงการแนะแนว   ภาพถ่าย
กิจกรรมต่าง ๆ  กิจกรรมการแสดงต่าง ๆ วนัสาํคญั (วนัครู) กิจกรรมคนดีศรีเทียนดดั 
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข  จดักิจกรรมเพื�อเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนกบั
ครู เช่น การเล่นกีฬา การแนะแนวช่วยเหลือ 
 
 



 

ผลการประเมนิแบบองิสถานศึกษา 
การประเมนิโครงการเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที'  20 ปีการศึกษา  8996 
1.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑปี์การศึกษาที�ผา่นมา    TPP5  ไดร้ะดบัคุณภาพ  ดมีาก  ( 6.740 ) 

    ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ ์ปีการศึกษา   TPP6  ไดร้ะดบัคุณภาพ    ดมีาก  ( 6.LU6 ) 
2.  สถานศึกษาดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
         �   ดาํเนินการ             �   ไม่ดาํเนินการ 
สรุปวา่  ผลการประเมินมาตรฐานที� 20 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2556 
         �   มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา         �   ไม่มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา  
 สรุปผลการประเมนิความสําเร็จบรรลมุาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที�  ?=  ของสถานศึกษา  
�   บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบติัตามแผน 

� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน    
ผลการประเมนิ คะแนน ระดบัคุณภาพ 

อิงเกณฑ ์ คะแนนเฉลี1ย R.MNR ดีมาก 
อิงสถานศึกษา L.NNN ดีมาก 

เฉลี1ย 6.NU(   

สรุปผลประเมนิมาตรฐานที�  20  ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที'ดี 
�  ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
        มีค่าเฉลี1ย  ≥  2.75 คือ  มค่ีาเฉลี�ย   6.NU( 

�  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
        มีค่าเฉลี1ย  <  2.75  คือ  มค่ีาเฉลี�ย................. 

มาตรฐานที' 21   ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  และกฬีา 
ผลการประเมินระดบัตวับ่งชี&ของมาตรฐานที� TJ 

ตวับ่งชี&  
ผลสาํเร็จ 

 
ระดบัคุณภาพ 

L R T J 
TJ.J ชื�นชม  ร่วมกิจกรรม  และมีผลงานดา้นศิลปะ 9I.NR �    
TJ.T ชื�นชม  ร่วมกิจกรรม  และมีผลงานดา้นดนตรี/นาฏศิลป์ 9P.KK �    
TJ.R ชื�นชม  ร่วมกิจกรรม  และมีผลงานดา้นกีฬา/นนัทนาการ 9K.JR �    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 9:.6( ดีมาก  ( 6.L98 ) 
ผลการดาํเนินการในแต่ละตวับ่งชี&  
ตัวบ่งชี#ที' 8(.( ชื'นชม  ร่วมกิจกรรม  และมีผลงานด้านศิลปะ 

ผลการประเมิน  ผลสาํเร็จร้อยละ   N:.U6    อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก     ผูเ้รียนมีความรัก  และสนใจงาน
ศิลปะ  การวาดภาพ    เขา้ร่วมกิจกรรมศิลปะเป็นประจาํสมํ�าเสมอ  มีผลงานดา้นศิลปะ และการวาดภาพที�ตนเอง
ภาคภูมิใจ     สามารถนาํงานศิลปะไปประยกุตก์บัผลงานอื�นได ้



 

 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน    แฟ้มสะสมผลงาน  ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ    กิจกรรมประกวดวาดภาพ   
การประกวดในกิจกรรมวนัสําคญัต่าง ๆ  กิจกรรมการเรียน  ชุมนุมศิลปะดนตรี  
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข    ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสแสดงผลงานดา้นศิลปะเขา้สู่
สาธารณะชนใหม้ากยิ�งขึ&น  หาครูที�มีความถนดัทางดา้นศิลปะมาส่งเสริมนกัเรียน 
ตัวบ่งชี#ที' 8(.8 ชื'นชม  ร่วมกิจกรรม  และมีผลงานด้านดนตรี/นาฏศิลป์ 

ผลการประเมิน   ผลสาํเร็จร้อยละ  N9.JJ    อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก     ผูเ้รียนสนใจกิจกรรมดนตรี / 
นาฏศิลป์    การร้องเพลง   เขา้ร่วมกิจกรรมดนตรี  เป็นประจาํสมํ�าเสมอ  มีผลงานดา้นดนตรี /นาฏศิลป์ และการ
ร้องเพลง  สามารถนาํงานดา้นดนตรี  ศิลปะเขา้ร่วมงานของสถานศึกษาและชุมชนได ้
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน    โครงการประกวดร้องเพลง   กิจกรรมชุมนุมดนตรี   โครงการดนตรีเพื�อ
ชุมชน  สังเกตพฤติกรรมตามสภาพจริง  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  งานวชิาการทอ้งถิ�น  ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง  
ร่วมชมนิทรรศการต่าง ๆ เมื�อโรงเรียนมีกิจกรรม  เช่น  วนัพอ่  วนัแม่  ร่วมประกวดในกิจกรรมต่าง ๆ  กิจกรรม
บริการชุมชน  แตรวง  งานวนัลอยกระทง  งานประจาํปีวดั 

แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสแสดงผลงานดา้นดนตรี/นาฏศิลป์สู่
สาธารณะชนใหม้ากยิ�งขึ&น 
ตัวบ่งชี#ที' 8(.6 ชื'นชม  ร่วมกิจกรรม  และมีผลงานด้านกีฬา/นันทนาการ 

ผลการประเมิน   ผลสาํเร็จร้อยละ   NJ.(6    อยูใ่นระดบัคุณภาพ   ดีมาก    ผูเ้รียนชอบดูกีฬา  เล่นกีฬาและ
ออกกาํลงักาย  เขา้ร่วมกิจกรรมกีฬา / นนัทนาการเป็นประจาํ   มีผลงานดา้นกีฬา / นนัทนาการ  รู้แพรู้้ชนะ  มีนํ&าใจ
เป็นนกักีฬา  มีความสามารถและพฒันาดา้นกีฬา  จนเป็นนกักีฬาประเภทต่าง ๆ นาํมาใชใ้นชีวติประจาํวนั  รู้ถึง
ประโยชน์ของการออกกาํลงักาย 
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน    โครงการแข่งขนักีฬาสี  โครงการแข่งขนักีฬาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น     
ถว้ยรางวลั     เหรียญ      ใบประกาศนียบตัร  ชุมนุมกีฬา  ดนตรี 
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข    ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสแสดงความสามารถดา้นกีฬาให้
มากยิ�งขึ&น จดัหาอุปกรณ์กีฬาใหพ้อกบัความตอ้งการของผูเ้รียน   และนาํการออกกาํลงักายสู่ชุมชน 
ผลการประเมนิแบบองิสถานศึกษา 
การประเมนิโครงการเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที'  21  ปีการศึกษา  8996 
1.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑปี์การศึกษาที�ผา่นมา    2555      ไดร้ะดบัคุณภาพ  ดมีาก  ( 6.785 ) 

    ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ ์ปีการศึกษา   2556        ไดร้ะดบัคุณภาพ  ดมีาก  ( 6.L98 ) 
2.  สถานศึกษาดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
         �   ดาํเนินการ             �   ไม่ดาํเนินการ 
สรุปวา่  ผลการประเมินมาตรฐานที� 21 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2556 
         �   มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา         �   ไม่มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา  
 สรุปผลการประเมนิความสําเร็จบรรลมุาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที�  ?<  ของสถานศึกษา  

� บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบติัตามแผน 



 

� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน    
 

ผลการประเมนิ คะแนน ระดบัคุณภาพ 

อิงเกณฑ ์ คะแนนเฉลี1ย 3.852 ดีมาก 
อิงสถานศึกษา L.NNN ดีมาก 

เฉลี1ย 6.N8:   
 

สรุปผลประเมนิมาตรฐานที�  21  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  และกฬีา 
�  ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
        มีค่าเฉลี�ย  ≥  2.75 คือ  มค่ีาเฉลี'ย   6.N8: 
�  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
        มีค่าเฉลี�ย  <  2.75  คือ  มค่ีาเฉลี'ย................. 
 

มาตรฐานที' 22   ผู้เรียนเป็นสมาชิกที'ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย 
                          อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ผลการประเมินระดบัตวับ่งชี&ของมาตรฐานที� TT 

ตวับ่งชี&  ผลสาํเร็จ 
ระดบัคุณภาพ 

L R T J 
TT.J  เคารพและเทิดทูนสถาบนัชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์       9M.KN �    
TT.T  เคารพในสิทธิเสรีภาพของผูอื้�น รักษาสิทธิเสรีภาพ ของตนเอง  และ 
        มีความเป็นประชาธิปไตย        

9M.LP �    

TT.R  รู้และปฏิบติัตามกฎหมาย  สามารถอยูใ่นสังคมได ้   อยา่งมีความสุข             9L.QR �    
TT.L  เคารพและปฏิบติัตามคาํสั�งสอน  คาํแนะนาํของพอ่แม่  ครู  ญาติ 
         และผูใ้หญ่    

9P.RL �    

TT.P  รู้จกัทอ้งถิ�น รักและร่วมพฒันาทอ้งถิ�น 9L.IM �    
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 9:.;8 ดีมาก ( 6.89J ) 

ผลการดาํเนินการในแต่ละตวับ่งชี&  
ตัวบ่งชี#ที' 88.(  เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์        

ผลการประเมิน  ผลสาํเร็จร้อยละ  NL.JU  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก  ผูเ้รียนแสดงออกถึงความรักชาติ  
ศาสนา พระมหากษตัริย ์ ร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชาและปฏิบติัตวัไดถู้กตอ้งเมื�อ
ไดย้นิเพลง   ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของศาสนาที�ตนนบัถือ   เขา้ร่วมกิจกรรม / ดาํเนินการในวนัสาํคญัต่างๆ  ที�
ส่งเสริมความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ ใชเ้พลงปลุกใจใหรั้กชาติประกอบหรือเป็นสัญญาณ
ในการทาํกิจกรรมแทนเชิญชวนใหนิ้ยมไทย 



 

 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน    โครงการวนัสาํคญั   (วนัพ่อ  วนัแม่)   วนัสาํคญัทางศาสนา  โครงการเขา้
ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม  โครงการประกวดมารยาท     กิจกรรมเดินรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด / โรคเอดส์  โครงการ
สร้างความเขม็แขง็องคก์รนกัเรียนโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล  
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดจ้ดักิจกรรมและเขา้ร่วมกิจกรรมที�แสดงออกถึง 
 ตัวบ่งชี#ที' 88.8  เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื'น รักษาสิทธิเสรีภาพ ของตนเอง   และมีความเป็นประชาธิปไตย             

ผลการประเมิน    ผลสาํเร็จร้อยละ   NL.;9    อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก  ผูเ้รียนเห็นคุณค่าและเคารพสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผูอื้�น  เขา้ร่วมในกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  และนาํหลกัประชาธิปไตยมาใช ้
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน    โครงการสร้างความเขม็แข็งองคก์รนกัเรียนโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 
กิจกรรมสารวตัรนกัเรียน   กิจกรรมสภานกัเรียน  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  เลือกตั&ง 

แนวทางการพฒันาและแกไ้ข     ส่งเสริมใหผู้เ้รียนร่วมกิจกรรมเกี�ยวกบัการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ตัวบ่งชี#ที' 88.6  รู้และปฏิบัติตามกฎหมาย  สามารถอยู่ในสังคมได้    อย่างมีความสุข              
ผลการประเมิน  ผลสาํเร็จร้อยละ   N;.N6    อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก    ผูเ้รียนมีความตระหนกัและเห็น

คุณค่าในการปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัของโรงเรียน  สามารถปฏิบติัจดักิจกรรม/โครงการ ที�ส่งเสริม
การปฏิบติัตนตามกฎหมาย และระเบียบของสังคม  มีความรู้และสามารถปฏิบติัตนตามกฎหมายเบื&องตน้และอยูใ่น
สังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข 
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน    โครงการสร้างความเขม็แข็งองคก์รนกัเรียนโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล
กิจกรรมสารวตัรนกัเรียน  กิจกรรมสภานกัเรียน  โครงการปฐมนิเทศ   
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข  ใหค้วามรู้เกี�ยวกบัหลกักฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ทั&งในโรงเรียนและสังคม  

ตัวบ่งชี#ที' 88.;  เคารพและปฏิบัติตามคําสั'งสอน  คําแนะนําของพ่อแม่  ครู  ญาติและผู้ใหญ่    
ผลการประเมิน  ผลสาํเร็จร้อยละ   N9.6;    อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก  ผูเ้รียนเคารพ  ไหวพ้อ่  แม่  ครู

แมก้ระทั�งนกัการ คนขบัรถรับส่ง  และปฏิบติัตามคาํสั�งสอน คาํแนะนาํของพ่อแม่  ครู  ญาติและผูใ้หญ่ 
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน    โครงการเขา้ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม    สมุด ปพ.I , ปพ.M  สวดมนตส์สุด
สัปดาห์ – อบรม 
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข     จดักิจกรรมเกี�ยวขอ้งกบัการแสดงความกตญั�ู กตเวทีต่อผูมี้พระคุณ  
ตัวบ่งชี#ที' 88.9  รู้จักท้องถิ'น รักและร่วมพฒันาท้องถิ'น 
 ผลการประเมิน  ผลสาํเร็จร้อยละ   N;.:L   อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก  ผูเ้รียนมีความรักและภาคภูมิใจใน
รักทอ้งถิ�น  และร่วมกนัพฒันาทอ้งถิ�นในวนัสาํคญัต่าง ๆ เช่น  การช่วยทาํความสะอาดบริเวณโรงเรียน  วดั  ในวนั
เขา้พรรษา  วนัเฉลิมพระชนพรรษา   วนัลอยกระทง  วนัสงกรานต ์
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน    โครงการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย   โครงการปรับปรุงสภาพ แวดลอ้ม
ภายในและภายนอกโรงเรียน   ผลงานนกัเรียน   สอบถามจากสภาพจริง  โครงการกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี   
กิจกรรมพฒันาชุมชน  ทาํความสะอาดวดัและบริเวณรอบโรงเรียนในวนัสาํคญัต่าง ๆ   



 

แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   จดักิจกรรมพฒันาทอ้งถิ�นโดยใหผู้เ้รียน ผูป้กครองและคนในชุมชนไดมี้
ส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิ�นดว้ยกนั 

ผลการประเมนิแบบองิสถานศึกษา 
การประเมนิโครงการเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที'  88  ปีการศึกษา  8996 
1.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑปี์การศึกษาที�ผา่นมา    TPP5     ไดร้ะดบัคุณภาพ   ดมีาก ( 6.833 ) 

    ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ ์ปีการศึกษา   TPP6         ไดร้ะดบัคุณภาพ  ดมีาก ( 6.89J ) 
2.  สถานศึกษาดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
         �   ดาํเนินการ             �   ไม่ดาํเนินการ 
สรุปวา่  ผลการประเมินมาตรฐานที� TT ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2556 
         �   มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา         �   ไม่มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา  
 สรุปผลการประเมนิความสําเร็จบรรลมุาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที�  ??  ของสถานศึกษา  
�   บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบติัตามแผน 

� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน    
ผลการประเมนิ คะแนน ระดบัคุณภาพ 

อิงเกณฑ ์ คะแนนเฉลี1ย R.MPK ดีมาก 
อิงสถานศึกษา ;.=== ดีมาก 

เฉลี1ย 6.N8L   

สรุปผลประเมนิมาตรฐานที�  22   ผู้เรียนเป็นสมาชิกที'ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และปฏิบัติตามระบอบ
ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
�  ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
        มีค่าเฉลี1ย  ≥  2.75 คือ  มค่ีาเฉลี�ย   6.N8L 

�  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
        มีค่าเฉลี1ย  <  2.75  คือ  มค่ีาเฉลี�ย................. 

ด้านผลผลติ (ผู้เรียนและชุมชน) ระดับปฐมวยัและระดับขั#นพื#นฐาน 
มาตรฐานที' 86  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และนักเรียนมีคุณภาพเป็นที'ยอมรับของผู้ปกครอง  และชุมชน 
ผลการประเมินระดบัตวับ่งชี&ของมาตรฐานที� 23 

ตวับ่งชี&  ผลสาํเร็จ 
ระดบัคุณภาพ 

L R T J 
TR.J ผูป้กครองและชุมชนมีความพึงพอใจยอมรับความรู้  ความสามารถ  ทกัษะดา้น
วชิาการ การกีฬา  ความมีวินยั คุณธรรม  จริยธรรม  และพฤติกรรมที�พึงประสงค ์ของ
ผูเ้รียน 

9I.LK �    

TR.T  ผูป้กครองและชุมชนมีความพึงพอใจในความประพฤติ การปฏิบัติตน ตาม
มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวชิาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู     

9M.RR �    



 

TR.R ผูป้กครองและชุมชนมีความพึงพอใจผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูในการให้
คาํปรึกษา  แนะนาํ ตลอดจนการช่วยเหลือดา้นอื�นๆ แก่ชุมชนและส่วนรวม    

98.IK �    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 97.L8 ดมีาก ( 6.N(6 ) 

ผลการดาํเนินการในแต่ละตวับ่งชี&  
ตัวบ่งชี#ที' 86.(  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพงึพอใจยอมรับความรู้  ความสามารถ  ทักษะด้านวชิาการ  การกฬีา    
ความมีวนัิย       คุณธรรม  จริยธรรม  และพฤติกรรมที'พึงประสงค์ ของผู้เรียน 

ผลการประเมิน   ผลสาํเร็จร้อยละ  N:.;J  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก  ผูป้กครองและชุมชนพึงพอใจที�
ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถ ทกัษะดา้นวชิาการ   ดา้นกีฬา   ดา้นมีวนิยั คุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมที�พึง
ประสงคข์องผูเ้รียน  
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน     โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษา   โครงการการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  โครงการเขา้ค่ายคุณธรรม – จริยธรรมนกัเรียน  โครงการเขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือ - เนตรนารี  สมุด
บนัทึกพฤติกรรม   โครงการเด็กดีศรีเทียนดดั    โครงการทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้  กิจกรรมประชุมผูป้กครอง  การ
ประชาสัมพนัธ์  ประกาศ  แผน่พบั 
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข    ส่งเสริมกิจกรรมดา้นวชิาการใหเ้พิ�มมากขึ&นเพื�อใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธิq
ทางการเรียนที�ดียิ�งขึ&น 
ตัวบ่งชี#ที' 86.8  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพงึพอใจในความประพฤติ   การปฏิบัติตน ตามมาตรฐาน และ  
จรรยาบรรณของวชิาชีพ   ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู     

ผลการประเมิน  ผลสาํเร็จร้อยละ  NL.66  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก   ผูป้กครองและชุมชนมีความพึง
พอใจในความประพฤติ  ปฏิบติัตนตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณวชิาชีพของครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน     สถิติจาํนวนผูป้กครองที�มาประชุม  สถิติจาํนวนนกัเรียนในแต่ปี  การ
ประชุมผูป้กครอง  โครงการเพิ�มประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั&นพื&นฐาน   

แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาและครูไดมี้กิจกรรมร่วมกบัผูป้กครองและ
ชุมชนใหเ้พิ�มมากขึ&น 
ตวับ่งชี#ที' 86.3  ผู้ปกครองและชุมชนมคีวามพึงพอใจผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการให้คําปรึกษา  แนะนํา ตลอดจนการ
ช่วยเหลือด้านอื'นๆ แก่ชุมชนและส่วนรวม    

ผลการประเมิน   ผลสาํเร็จร้อยละ   N8.:J  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดมีาก   ผูป้กครองและชุมชนมีความพึงพอใจ  
ผูบ้ริหารสถานศึกษาที�ใหค้าํปรึกษา แนะนาํในดา้นต่าง  ๆแก่ชุมชนและใหค้วามช่วยเหลือชุมชนและส่วนรวมในหลาย  ๆดา้น  
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน    โครงการบริการชุมชนและประชาสมัพนัธ์    โครงการปฐมนิเทศ - ปัจฉิมนิเทศ  
(แบบบนัทึกการลงทะเบียน , แบบประเมินผูป้กครอง)   การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั&นพื&นฐาน  (ภาพถ่ายกิจกรร
รม)    ทุนการศึกษา  บริจาคอาหารกลางวนั  บนัทึกการใหบ้ริการชุมชนของโรงเรียน(แบบขอยืมใชส้ถานที� และอุปกรณ์
ต่าง ๆ) 
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข    จดัใหมี้กิจกรรมร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษา  ครู  ผูบ้ริหารและการปรึกษาหารือ  
แนะนาํ  ช่วยเหลือชุมชนและส่วนรวมใหเ้พิ�มมากขึ&น 
ผลการประเมนิแบบองิสถานศึกษา 



 

การประเมนิโครงการเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที'  23 ปีการศึกษา  8996 
1.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑปี์การศึกษาที�ผา่นมา    TPP5  ไดร้ะดบัคุณภาพ  ดมีาก ( 6.885 )  
    ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ ์ปีการศึกษา   TPP6    ไดร้ะดบัคุณภาพ   ดมีาก  ( 6.N(6 ) 
2.  สถานศึกษาดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
         �   ดาํเนินการ             �   ไม่ดาํเนินการ 
สรุปวา่  ผลการประเมินมาตรฐานที� 9 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2556 
         �   มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา         �   ไม่มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา  
  สรุปผลการประเมนิความสําเร็จบรรลมุาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที�  23  ของสถานศึกษา  
�   บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบติัตามแผน 

� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน    
ผลการประเมนิ คะแนน ระดบัคุณภาพ 

อิงเกณฑ ์ คะแนนเฉลี1ย R.QJR ดีมาก 
อิงสถานศึกษา L.NNN ดีมาก 

เฉลี1ย 6.N9:   

สรุปผลประเมนิมาตรฐานที�  86  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนมีคุณภาพเป็นที'ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน 

�   ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
         มีค่าเฉลี1ย  ≥  2.75 คือ  มค่ีาเฉลี�ย   6.N9: 

�   ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
        มีค่าเฉลี1ย  <  2.75  คือ  มค่ีาเฉลี�ย................. 

มาตรฐานที' 8;  สถานศึกษามีมาตรฐานเป็นที'พงึพอใจ  และยอมรับโดยผู้ปกครอง  และชุมชนให้การสนับสนุน 
                          และมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา 
ผลการประเมินระดบัตวับ่งชี&ของมาตรฐานที� 24 

ตวับ่งชี&  ผลสาํเร็จ 
ระดบัคุณภาพ 

L R T J 
TL.J ผูป้กครองและชุมชนมีความพึงพอใจในความสะอาด  ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและให้บริการ  ดา้นสถานที�  วสัดุอุปกรณ์ วิชาการ และ
อื�น ๆ ของสถานศึกษาแก่ชุมชน    

98.79 �    

TL.T ผูป้กครองและชุมชนเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา  และให้
การสนบัสนุนและมีส่วน  ร่วมในการพฒันาการศึกษา 

99.36 �    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 99.07 ดีมาก ( 6.963 ) 
ผลการดาํเนินการในแต่ละตวับ่งชี&  
ตัวบ่งชี#ที' 8;.(  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพงึพอใจในความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้บริการ  
ด้านสถานที'  วสัดุอุปกรณ์ วิชาการ และอื'น ๆ ของสถานศึกษาแก่ชุมชน    



 

ผลการประเมิน  ผลสาํเร็จร้อยละ 98.79  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก   ผูป้กครองและชุมชนมีความพึงพอใจ
ในความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานศึกษา  และพึงพอใจที�สถานศึกษาใหบ้ริการดา้นอาคาร
สถานที� วสัดุอุปกรณ์ วชิาการ  คาํปรึกษา  แนะนาํ  ช่วยเหลือสังคม  และอื�น ๆ ตามที�ผูป้กครองและชุมชนขอความ
ช่วยเหลือและใหค้าํแนะนาํ 
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน    โครงการบริการชุมชนและประชาสัมพนัธ์     กิจกรรมดนตรีเพื�อชุมชน   
แบบขอยมืใชส้ถานที�  และอุปกรณ์ต่าง ๆ  
 แนวทางการพฒันาและแกไ้ข   ประชาสัมพนัธ์ขอความร่วมมือกบับุคคลในชุมชนเพื�อช่วยดูแลและพฒันา
สถานศึกษาใหมี้ความเป็นระเบียบปลอดภยัแก่ผูเ้รียนและการเปิดบริการดา้นต่าง ๆ แก่ชุมชน 
ตัวบ่งชี#ที' 8;.8  ผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา  และให้การสนับสนุนและมีส่วน  ร่วม
ในการพฒันาการศึกษา 

ผลการประเมิน  ผลสาํเร็จร้อยละ  99.36  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก   สถานศึกษาประชาสัมพนัธ์การเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั&นพื&นฐาน   เชิญชวนใหเ้ขา้สมคัรคดัเลือกเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา  โดยมีส่วน
ร่วมในการวางแผนพฒันาการศึกษา  เป็นวทิยากรและร่วมสร้างเครือข่ายบุคคลภายนอกที�จะพฒันาสถานศึกษาให้
การสนบัสนุนทรัพยากร และปัจจยัต่าง ๆ  รวมทั&งสอดส่องดูแลความประพฤติปฏิบติัตนของผูบ้ริหาร  ครูและ
ผูเ้รียน 
 โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน    การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั&นพื&นฐาน  โครงการบริการชุมชน
และประชาสัมพนัธ์   ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น  หนงัสือตอบขอบคุณผูมี้อุปการะคุณ   การบริจาคของผูป้กครอง  การเขา้
ร่วมกิจกรรมโรงเรียนของผูป้กครอง  โครงการมอบทุนการศึกษา 

แนวทางการพฒันาและแกไ้ข  เชิญชวนภูมิปัญญาทอ้งถิ�นใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน
ใหม้ากยิ�งขึ&น 
ผลการประเมนิแบบองิสถานศึกษา 
การประเมนิโครงการเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที'  24 ปีการศึกษา  8996 
1.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑปี์การศึกษาที�ผา่นมา   TPPP     ไดร้ะดบัคุณภาพ   ดมีาก  ( 6.780 ) 
    ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ ์ปีการศึกษา  TPPI      ไดร้ะดบัคุณภาพ   ดมีาก  ( 6.963 ) 
2.  สถานศึกษาดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
         �   ดาํเนินการ             �   ไม่ดาํเนินการ 
สรุปวา่  ผลการประเมินมาตรฐานที� TL ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2556 
         �  มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา         �   ไม่มีพฒันาของคุณภาพการศึกษา  
  สรุปผลการประเมนิความสําเร็จบรรลมุาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที�  24  ของสถานศึกษา  
�   บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบติัตามแผน 

� ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน    
ผลการประเมนิ คะแนน ระดบัคุณภาพ 

อิงเกณฑ ์ คะแนนเฉลี1ย R.963                                  ดีมาก 



 

อิงสถานศึกษา ;.=== ดีมาก 

เฉลี1ย 6.982   

สรุปผลประเมินมาตรฐานที�  8;  สถานศึกษามมีาตรฐานเป็นที'พงึพอใจ  และยอมรับโดยผู้ปกครอง  และชุมชนให้การสนบัสนุน  และมี
ส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา 
�  ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
        มีค่าเฉลี1ย  ≥  2.75 คือ  มค่ีาเฉลี�ย   3.982 

�  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพราะ ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา  
        มีค่าเฉลี1ย  <  2.75  คือ  มค่ีาเฉลี�ย................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที' 4 
 

สรุปผลการประเมนิและแนวทางการพฒันารายมาตรฐาน 
ด้านปัจจัยระดับปฐมวยัและระดับขั#นพื#นฐาน 

 
มาตรฐานที' 1  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกบังานที'รับผิดชอบหมั'นพฒันาตนเอง     
                       เข้ากบัชุมชนได้ดี มีครูและบุคลากรสนับสนุนเพยีงพอ 
�ผลการประเมิน    ไดเ้กณฑม์าตรฐานค่าเฉลี�ย  3.808  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
�จุดเด่น      คณะครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีจริยธรรม  คุณธรรมเป็นที�ยอมรับของชุมชน  เป็นตวัอย่างที�ดีแก่

ผูเ้รียน  เสียสละอุทิศตน  มุ่งมั�นที�จะพฒันาผูเ้รียนและการเรียนการสอน  ใชว้ิธีการประเมินผลอยา่งหลากหลาย
และนําผลที�ได้มาปรับปรุงแก้ไข พฒันาคุณภาพการสอน  ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถตรงกับงานที�
รับผิดชอบ  ทั&งยงัเอาใจใส่ผูเ้รียนทั&งดา้นการเรียนความประพฤติ  ทาํให้คณะครู  ผูเ้รียน  ผูป้กครอง  และชุมชน
ใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือกบัทางโรงเรียนเป็นอยา่งดี 

�จุดที�ควรพฒันา   ส่งเสริมให้ครูไดเ้ขา้รับการอบรมให้ตรงกบังานที�ปฏิบติั  จดัการอบรมเกี�ยวกบัการสอนแบบ
โครงงาน  การสอนโดยใชก้ระบวนการวจิยั  และแบบบูรณาการให้มากขึ&น  เพื�อพฒันาศกัยภาพของครูใหสู้งขึ&น  
ส่งเสริมให้คณะครูมีทกัษะการทาํงานเป็นทีม  เปิดโอกาสให้ครูไดเ้สนอแนะความคิดเห็นและดาํเนินงานอยา่ง
ต่อเนื�อง 

ด้านปัจจัยระดับปฐมวยั 
มาตรฐานที'  2 ครูมีความสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
�ผลการประเมิน  ไดเ้กณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี�ย  3.859  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
�จุดเด่น     ครูมีความสามารถในการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงการจดัประสบการณ์เรียนรู้ตามสภาพจริงและ

อิงพฒันาการของผูเ้รียนซึ� งสอดคลอ้งกบัสภาพจริงและเหมาะสมตามวยั ครูสามารถประเมินพฒันาการของ
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  สามารถพฒันาวธีิการที�หลากหลายในการประเมินผูเ้รียน    

�จุดที�ควรพฒันา    ควรนาํผลการวิจยัมาใช้ในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพื�อพฒันาผูเ้รียน  และพฒันา
ศกัยภาพของครูอนัจะนาํไปสู่การทาํผลงานเพื�อเลื�อนวทิยฐานะที�สูงขึ&น 

 
ด้านปัจจัยระดับขั#นพื#นฐาน 

มาตรฐานที'  2 ครู มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ    
�ผลการประเมิน  ไดเ้กณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี�ย  3.837  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
�จุดเด่น   ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จดัทาํแผนการเรียนรู้ที�ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมที�จดัให้ผูเ้รียนรู้จกัการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  แกปั้ญหาตดัสินใจอย่างสร้างสรรค ์ แสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง  มีการวดัผลประเมินผลและนาํผลที�ไดม้าปรับปรุง  และพฒันาการเรียนการสอน  พฒันาแผนการ



 

เรียนรู้โดยมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกนั  มีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  มีการดาํเนินการแกไ้ขและ
ส่งเสริมผูเ้รียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

�จุดที�ควรพฒันา      ควรสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมในการเรียนการสอนเพื�อ พฒันาผูเ้รียนให้มีความ
รับผิดชอบ  และการทาํงานร่วมกบัผูอื้�น  ประชาสัมพนัธ์ผูป้กครองให้ทราบและเขา้ใจเกี�ยวกบัการจดัเรียนการ
สอน    และร่วมมือกบัชุมชนเพื�อใหน้กัเรียนมีความรู้เกี�ยวกบัภูมิปัญญาทอ้งถิ�นของตน 

 

ด้านปัจจัยระดับปฐมวยัและระดับขั#นพื#นฐาน 
มาตรฐานที' 3  ผู้บริหารมีภาวะผู้นํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา   
�ผลการประเมิน      ไดเ้กณฑม์าตรฐานค่าเฉลี�ย  3.974  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
�จุดเด่น   ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํ  บริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม   มีการกระจายอาํนาจและมีหลกัการในการมอบ 

หมายงาน ปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่ง มีวสิัยทศัน์กวา้งไกล  มีความคิดริเริ�ม และเป็นผูน้าํทางวชิาการ  มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  มอบหมายงานให้ตามวิชาเอก/โท  และตามความถนดั  ทาํให้ผูเ้กี�ยวขอ้งพอใจมุ่งมั�นปฏิบติั 
งานใหส้าํเร็จและเกิดผลดี  แต่งกายสุภาพ  มีสุขอนามยัดี  วางตนไดเ้หมาะสมกบัเกียรติยศและศกัดิq ศรี   

�จุดที�ควรพฒันา   ผูบ้ริหารควรมีการสับเปลี�ยนตาํแหน่งหวัหนา้สายชั&น  หวัหนา้กลุ่มการเรียนรู้  เพื�อฝึกการเป็นผูน้าํ  
ผูต้ามของครู  และกาํหนดระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง  ซึ� งจะทาํใหง้านไดรั้บการพฒันาอยา่งหลากหลาย 

มาตรฐานที'  4   สถานศึกษามีจํานวนผู้เรียนและอายุตามเกณฑ์   
�ผลการประเมิน      ไดเ้กณฑม์าตรฐานค่าเฉลี�ย  3.965  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
�จุดเด่น   สถานศึกษามีจาํนวนผูเ้รียนและอายุตามเกณฑ์  และยงัไดรั้บความนิยมจากผูป้กครอง  โดยผูป้กครอง

ส่งบุตรหลานเขา้มาเรียนจาํนวนมาก  ทั&งนี& เพราะความมุ่งมั�นและอุทิศตนในการพฒันาการเรียนการสอนทั&งของ
คณะครูและผูบ้ริหาร  ทาํใหส้ถานศึกษาไดรั้บความเชื�อมั�นและพึงพอใจจากชุมชน   

�จุดที�ควรพฒันา      สถานศึกษาควรรายงานให้หน่วยงานตน้สังกดัคือทางเทศบาลทราบ  เพื�อจดัหาอุปกรณ์ต่างๆ ให้
เพียงพอเพื�อบริการแก่ชุมชนที�มาขอรับบริการจากโรงเรียน 

มาตรฐานที'  5   สถานศึกษามีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที'เอื#อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
�ผลการประเมิน  ไดเ้กณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี�ย  3.636  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
�จุดเด่น  สถานศึกษามีอาคารเรียน  ห้องเรียน  ห้องพิเศษ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้องนาฏศิลป์  ห้อง

พยาบาล  ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนภาษาองักฤษ ห้องสมุด แมว้่าอุปกรณ์จะยงัไม่พร้อมก็ตามแต่โรงเรียนก็
สามารถจดัสภาพแวดลอ้มใหน่้าเรียน  มีแหล่งการเรียนรู้  เทคโนโลยสีารสนเทศ  นวตักรรมและสื�อต่าง ๆ ที�เอื&อ
ต่อการจดัการศึกษาพอสมควร  จดัทรัพยากรและงบประมาณเพื�อใหเ้กิดประโยชน์แก่คณะครู  และผูเ้รียนในการ
จดัการศึกษาและมีเพียงพอกบัการปฏิบติังาน 

�จุดที�ควรพฒันา  สถานศึกษาตอ้งรายงานให้หน่วยงานตน้สังกดัคือทางเทศบาลทราบ  เพื�อจดัหาอาคารเรียน ห้อง
พิเศษ   ครุภณัฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ ให้เพียงพอ   ควรส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูผลิตสื�อจากเศษวสัดุ  วสัดุในทอ้งถิ�น 



 

และเทคโนโลยีสมัยใหม่  ควรใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  เพื�อให้ผูเ้รียนมีความรักและภาคภูมิใจในชุมชน  
ตลอดจนช่วยรักษาและอนุรักษต์น้ไมเ้พื�อเพิ�มพื&นที�สีเขียวใหม้ากขึ&น 

ด้านกระบวนการระดับปฐมวยัและระดับขั#นพื#นฐาน 

มาตรฐานที'  6   สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารและพฒันาองค์กรอย่างเป็นระบบ 
                         และครบวงจร   
�ผลการประเมิน  ไดเ้กณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี�ย  3.886  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
�จุดเด่น  สถานศึกษามีแผนภูมิการจดัองคก์ร  โครงสร้างการบริหารงานที�ชดัเจน  มีระบบขอ้มูลสารสนเทศดา้น

งบประมาณ บุคลากร ผลสัมฤทธิq ทางการเรียน สะดวกต่อการใช้งาน  มีระบบการพฒันาครูและบุคลากรอย่าง
ต่อเนื�องและเป็นระบบ  มีการนิเทศติดตามประเมินผล  นาํผลการประเมินมาพฒันางาน    

�จุดที�ควรพฒันา  ภายหลงัการนิเทศควรแจง้ผลและขอ้บกพร่องให้ผูถู้กนิเทศไดรั้บรู้เพื�อพฒันางานต่อไป  จดัทาํ
แผนภูมิการจดัองค์กรให้เพิ�มมากขึ&นและติดไวต้ามป้ายนิเทศทุกอาคารเพื�อให้ครู  ผูเ้รียน  ชุมชนได้รับทราบ  
สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการพฒันาระบบการวดัผลประเมินผลงานโครงการอยา่งต่อเนื�อง และควรกาํหนด
ตวัชี& วดัความสําเร็จของแต่ละโครงการ  ซึ� งสามารถกาํหนดในรูปของขอ้มูลและเป้าประสงคค์วามพึงพอใจของ
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  เพื�อใชข้อ้มูลเหล่านี&ไปใชป้รับปรุงประสิทธิผลในการดาํเนินงานโครงการต่าง ๆ ไดดี้ยิ�งขึ&น 

มาตรฐานที'  7   สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน    
�ผลการประเมิน  ไดเ้กณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี�ย  3.938  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
�จุดเด่น    สถานศึกษามีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและกระจายอาํนาจ   มีการจดัทาํแผนการปฏิบติัการ

ประจาํปี  แผนกลยุทธ์ที�สอดคลอ้งกบัหลกัการจดัการศึกษาของชาติ  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูบ้ริหาร  ครู  
ชุมชน  ผูเ้รียน  ร่วมกนัพฒันาคุณภาพการศึกษา  มีการนิเทศติดตามผลการดาํเนินงาน  มีการประเมินผลและนาํ
ผลมาปรับปรุงพฒันางานและจดัทาํรายงานประจาํปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดัและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

�จุดที�ควรพฒันา  ควรจดัตั&งโครงการระบบสารสนเทศใหค้รอบคลุมและดาํเนินการอยา่งต่อเนื�อง    
 

ด้านกระบวนการระดับปฐมวยั 
 

มาตรฐานที'  8   สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที'เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ    
�ผลการประเมิน  ไดเ้กณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี�ย  3.959  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
�จุดเด่น     ครูปฐมวยัมีการจดัทาํหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัเหมาะสมกับผูเ้รียนและทอ้งถิ�น   มีการพฒันา

บุคลากรให้การอบรมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง    มีการทาํแผนการจดัการเรียนรู้ ประสบการณ์
เรียนรู้  รวมทั&งการใชสื้�อ แหล่งเรียนรู้ทั&งในและนอกสถานศึกษา  พฒันาผูเ้รียนให้มีความพร้อมทั&งทางร่างกาย  
สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม 

�จุดที�ควรพฒันา  สถานศึกษาควรจดัสื�อเทคโนโลยี  และอุปกรณ์การสอนที�เหมาะสมกบัผูเ้รียน และจดัระบบ
สารสนเทศ  ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการใชพ้ฒันาผูเ้รียน ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการใชง้าน  และควรมี



 

การจดัหาสื�อการเรียนการสอนที�เอื&อต่อการเรียนรู้และพร้อมที�จะนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  ทั&งนี& เพื�อ
เพิ�มความหลากหลายและเอื&อต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดม้ากขึ&น 

 
 

ด้านกระบวนการระดับขั#นพื#นฐาน 
 

มาตรฐานที'  8 สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที'เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ    
�ผลการประเมิน  ไดเ้กณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี�ย  3.813  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
�จุดเด่น   สถานศึกษามีการจดัทาํหลักสูตรสถานศึกษาที�สอดคล้องกบัความต้องการของท้องถิ�น  ครูจดัทาํ

แผนการเรียนรู้ที�ตอบสนองความถนดัและความสามารถของผูเ้รียน  มีการจดักิจกรรมที�สนบัสนุนการเรียนการ
สอน เช่น กิจกรรมวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวนัภาษาไทยเป็นตน้ มีการนิเทศและนาํผลมาพฒันาปรับปรุง  มีสื�อทั&ง
เทคโนโลยีและนวตักรรมต่างๆ รวมทั&งแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเพื�อพฒันาผูเ้รียนให้เต็มตาม
ศกัยภาพ 

�จุดที�ควรพฒันา  ครูควรทาํวจิยัในชั&นเรียนให้มากขึ&นเพื�อพฒันาผูเ้รียนให้เต็มศกัยภาพ  และเพื�อพฒันาไปสู่การ
เป็นครูมืออาชีพ 

 

ด้านกระบวนการระดับปฐมวยัและระดับขั#นพื#นฐาน 
 

มาตรฐานที'  9   สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย    
�ผลการประเมิน  ไดเ้กณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี�ย  3.935  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
�จุดเด่น    สถานศึกษามีการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความถนดัและความสามารถพิเศษของผูเ้รียนให้เต็ม

ตามศกัยภาพ  จดักิจกรรมที�ส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวชิาการ เช่น กิจกรรมวนัภาษาไทย กิจกรรมสัปดาห์หอ้งสมุด  
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  กิจกรรมที�สนบัสนุนดา้นการพฒันาทางดา้นร่างกาย เช่น กิจกรรมแข่งขนักีฬาสี
ประจาํปี  กิจกรรมที�สนบัสนุนปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั&งกรรมการนักเรียนประจาํปี  
กิจกรรมที�เกี�ยวกบัการอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณี เช่น กิจกรรมวนัลอยกระทง กิจกรรมวนัเขา้พรรษา กิจกรรม
ที�ปลูกฝังความกตญั�ูกตเวที เช่น กิจกรรมวนัวนัแม่แห่งชาติและกิจกรรมวนัพ่อแห่งชาติ และกิจกรรมอื�นๆ ที�
ช่วยสืบสานและสร้างสรรค์วฒันธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาไทยและค่านิยมที�ดีงาม  ปลูกฝังและส่งเสริมความ
เป็นประชาธิปไตย 

�จุดที�ควรพฒันา    สถานศึกษาควรจดัหาบุคลากรที�มีความสามารถตรงกบัสายงานให้มากขึ&น  หรือส่งเสริม
สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดเพื�อช่วยส่งเสริมนักเรียนในทุก ๆ ด้าน  
สถานศึกษาและครูผูส้อนควรมีการวางแผน  ส่งเสริมสนับสนุนการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนให้
หลากหลายและครอบคลุมความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน และสังคม     

มาตรฐานที'  (U  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที'ส่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาตามธรรมชาติ 
                           และเต็มตามศักยภาพ 



 

�ผลการประเมิน  ไดเ้กณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี�ย  3.872  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
�จุดเด่น    สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มที�ส่งเสริมการพฒันาของผูเ้รียนตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ  

สามารถศึกษาและค้นควา้ด้วยตนเองได้ในทุกที�  ทั& งตามธรรมชาติและเทคโนโลยีที�สถานศึกษาจดัให้  มี
กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั& งในและนอกสถานศึกษา   มีกิจกรรมที�ส่งเสริมสุขภาพและอนามยั  
ตลอดจนความปลอดภยัในดา้นต่างๆ ทั&งจากภายในและภายนอกสถานศึกษา  ประเมินและนาํผลการประเมินมา
พฒันาปรับปรุงงานทุกครั& ง 

�จุดที�ควรพฒันา  สถานศึกษาควรจดัให้มีระบบขอ้มูลสารสนเทศที�เอื&อต่อการเรียนรู้  เพื�อการสืบคน้ขอ้มูลของ
ผูเ้รียนอยา่งมีระบบ  การเปิดบริการการใชห้้องคอมพิวเตอร์ควรเปิดบริการบางช่วงเวลา เช่น  ก่อนเขา้เรียนและ
หลงัเลิกเรียนเท่านั&น  ให้ความรู้ในเรื�องของอนัตรายจากอาหารรสหวาน  ขนมกรุบกรอบ  และอนัตรายจากสิ�ง
ต่างๆ ภายนอกสถานศึกษา  จุดที�อาจก่อให้เกิดอันตรายควรจัดกรรมการนักเรียนหรือครูเวรช่วยดูแล  
สถานศึกษาควรเพิ�มแหล่งเรียนรู้ในลกัษณะของการบูรณาการ เช่น การเขียนชื�อของตน้ไมใ้นเขตพื&นที�สีเขียว
ของสถานศึกษา ไดแ้ก่ ชื�อภาษาไทย  ชื�อภาษาองักฤษ  ชื�อวทิยาศาสตร์  สรรพคุณ ฯลฯ  สถานศึกษาควรส่งเสริม 
สนบัสนุนใหมี้การนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�น  เขา้มาช่วยในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนใหม้ากขึ&น 

มาตรฐานที'  11  สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ'น    
�ผลการประเมิน  ไดเ้กณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี�ย  3.723  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
�จุดเด่น    สถานศึกษามีการแหล่งเรียนรู้ทั&งภายในและภายนอกสถานศึกษา   ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น เป็นสื�อการเรียน

การสอน  ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้  ทาํใหผู้เ้รียนภาคภูมิใจและรักทอ้งถิ�นของตนเองมากขึ&น 
�จุดที�ควรพฒันา  ควรนาํสาระการเรียนรู้ที�เหมาะสมกบัทอ้งถิ�นมาดาํเนินการให้ต่อเนื�อง  ปรับปรุงให้เหมาะสม

กบัการเปลี�ยนแปลง และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน    

มาตรฐานที' 12  สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา และสถาบันทางวชิาการเพื'อพฒันา  
                         วถิีการเรียนรู้ในชุมชน 
�ผลการประเมิน   ไดเ้กณฑม์าตรฐานค่าเฉลี�ย  3.832  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
�จุดเด่น  สถานศึกษามีการประชุม  ปรึกษา  หารือร่วมกนัในการวางแผน  กาํหนดผูรั้บผิดชอบประเมินผลในการ

ส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชน  รวมทั&งแนวทางในการจดัการเรียนรู้ต่างๆ เพื�อให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของทอ้งถิ�นและวิถีการเรียนรู้ในชุมชน  อีกทั&งมีการจดัการศึกษาดูงานของครูบุคลากรและ
ตวัแทนนกัเรียนไปเยี�ยมชมโรงเรียนที�จดัการศึกษาจนไดรั้บรางวลัดีเด่นประเภทต่างๆ 

�จุดที�ควรพฒันา  นาํผลการประเมินมาปรับปรุงแผนงานเพื�อดาํเนินการต่อไป  เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา
ประชุมร่วมกนัเพื�อใหท้ราบการดาํเนินงาน  วธีิการเรียนรู้ที�เปลี�ยนแปลงไปจากเดิม 

มาตรฐานที' 13   สถานศึกษามีการจัดระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ'งของการบริหาร 
             การศึกษา    

�ผลการประเมิน ไดเ้กณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี�ย  3.982  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก 



 

�จุดเด่น   สถานศึกษาจดัระบบการบริหารและสารสนเทศ  มีการพฒันามาตรฐานการศึกษา   ดาํเนินงาน ประเมิน
คุณภาพและจดัทาํรายงานคุณภาพประจาํปีเพื�อรายงานตน้สังกดัและสาธารณชน   หน่วยงานตน้สังกดัและ
สถานศึกษาร่วมกนัดาํเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพ  แต่งตั&งคณะกรรมการวางแผนการประเมินและนาํ
ผลมาดาํเนินการพฒันาระบบประกนัคุณภาพใหมี้คุณภาพยิ�งขึ&น 

�จุดที�ควรพฒันา  พฒันามาตรฐานที�เป็นแนวทางของสถานศึกษาให้เป็นระบบมากขึ&นและพฒันาไปพร้อมกบั
มาตรฐานอื�น ๆ ดว้ย  จดัหาวสัดุครุภณัฑ ์ ควรจดัใหเ้พียงพอและทนัต่อการใชง้าน 

 

ด้านผลผลติ (ผู้เรียนและชุมชน) ระดับปฐมวยั 

มาตรฐานที' 14   ผู้เรียนมีคุณธรรม   จริยธรรม   และค่านิยมที'พงึประสงค์   
�ผลการประเมิน   ไดเ้กณฑม์าตรฐานค่าเฉลี�ย  3.876  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก    
�จุดเด่น    ผูเ้รียนมีวินยั มีมารยาท  มีความรับผิดชอบ และปฏิบติัตามขอ้ตกลงเบื&องตน้ มีความกตญั�ูกตเวทีซึ� ง

จากพฤติกรรมที�ผูเ้รียนไดแ้สดงออกและปฏิบติักิจกรรมในทุกๆวนั    และที�สําคญัจากการสังเกตพฤติกรรมใน
การจดักิจกรรมในวนัสําคญัเช่น วนัพ่อ วนัแม่ หรือวนัครู  ผูเ้รียนแสดงออกซึ� งความรักและกตญั�ูที�มีต่อบิดา 
มารดาซึ� งจะตั&งใจประดิษฐ์บตัรอวยพร  หรือทาํชิ&นงานเพื�อเป็นของขวญัแก่บิดา มารดา และแสดงกตญั�ูต่อครู  
แสดงออกซึ�งความรักและห่วงใยอนัเป็นจุดเด่นของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั 

�จุดที�ควรพฒันา  การประหยดั การใช้สิ� งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุม้ค่า จากการสังเกตพฤติกรรมของ
ผูเ้รียนยงัไม่ค่อยประหยดัเท่าที�ควรและไม่รู้ว่าตอ้งประหยดัอะไร อย่างไร  ซึ� งครูตอ้งให้คาํแนะนาํในการ
ประหยดัทั&งทรัพยากรนํ&าและไฟ  รวมทั&งของใชท้ั&งของส่วนรวมและส่วนตวั 

มาตรฐานที' 15    ผู้เรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์และพฒันาสิ'งแวดล้อม   
�ผลการประเมิน    ไดเ้กณฑม์าตรฐานค่าเฉลี�ย  3.913  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
�จุดเด่น   ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมในการอนุรักษแ์ละพฒันาสิ�งแวดลอ้มและสามารถบอกถึงโทษของการทาํลาย

สิ�งแวดลอ้มที�จะส่งผลถึงตวัผูเ้รียนอยา่งหลีกเลี�ยงไม่ได ้
�จุดที�ควรพฒันา  ในการจดักิจกรรมควรมุ่งเนน้ในการทิ&งขยะ การรักษาความสะอาด  การประหยดัทั&งวสัดุต่างๆ  

การประหยดันํ&าและการประหยดัไฟ    

มาตรฐานที' 16  ผู้เรียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผู้อื'นได้และมีเจตคติที'ดี 
            ต่ออาชีพ 

�ผลการประเมิน  ไดเ้กณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี�ย  3.818  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
�จุดเด่น      ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน  รักการทาํงาน  ตั&งใจและมีความพยายามที�จะทาํงานให้ดี  สามารถ

ทาํงานร่วมกบัเพื�อนอยา่งมีความสุขและมีเจตคติที�ดีต่ออาชีพสุจริต 
�จุดที�ควรพฒันา  ควรมีกิจกรรมที�หลากหลายแปลกใหม่เร้าความสนใจของผูเ้รียน  อุปกรณ์หรือชิ&นงานมี

เพียงพอกบัผูเ้รียน  งานกิจกรรมที�ใหผู้เ้รียนปฏิบติัควรใหพ้อดีกบัเวลา 



 

มาตรฐานที' 17   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์   คิดสังเคราะห์  มีวจิารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  
             คิดไตร่ตรอง คิดแบบองค์รวมทั#งระบบ และมีวสัิยทัศน์       

�ผลการประเมิน  ไดเ้กณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี�ย  3.906  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
�จุดเด่น   ผูเ้รียนแสดงออกซึ�งความคิดที�หลากหลายแปลกใหม่และเป็นตวัของตวัเอง  มีความคิดริเริ�ม  สร้างสรรค์

และจินตนาการ  สามารถเล่าเรื�อง  นิทานและเหตุการณ์ต่าง ๆ และเติมแต่งได ้ 
�จุดที�ควรพฒันา   ผูเ้รียนสรุปเกี�ยวกบัสิ�งต่างๆ ที�เกิดจากการเรียนรู้ไดไ้ม่ค่อยดีเท่าที�ควร  จึงควรจดักิจกรรมให้

หลากหลายและกระตุน้ใหผู้เ้รียนสนใจอยากเรียนรู้  และมีเนื&อหาสาระที�เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 

มาตรฐานที' 18   ผู้เรียนมีความรู้ และทกัษะที'จําเป็นตามหลกัสูตร   
�ผลการประเมิน  ไดเ้กณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี�ย  3.924  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
�จุดเด่น  ผูเ้รียนมีทกัษะในการใชก้ลา้มเนื&อใหญ่กลา้มเนื&อเล็กไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว  มีการสังเกต  สํารวจ  และการ

กะประมาณ   มีทกัษะในการสื�อสารและสามารถใชป้ระสาทสัมผสัทั&ง  P  ไดพ้อสมควร  สามารถบอกสิ�งต่าง ๆ 
รอบตวัและตวัเอง 

�จุดที�ควรพฒันา     กิจกรรมที�จดัควรมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนบอกชื�อตวัเอง  โรงเรียน  ชื�อครูประจาํชั&น  ชื�อพ่อแม่  เบอร์
โทรศพัทข์องพอ่แม่  ที�เกี�ยวขอ้งและสิ�งต่าง ๆ รอบตวัเด็กใหม้ากขึ&น 

มาตรฐานที'  19   ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื'อง  
�ผลการประเมิน  ไดเ้กณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี�ย  3.883  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก  
�จุดเด่น   นกัเรียนส่วนมากมีความสนใจหนงัสือต่างๆ ที�ไดพ้บเห็นและรู้จกัการตั&งคาํถามเพื�อหาคาํตอบที�ตอ้ง 

การรู้ไดด้ว้ยตนเองทั&งจากการดูและการเล่าเรื�องของครู   
�จุดที�ควรพฒันา   จดัหาหนงัสือให้หลากหลาย  สีสวย  และเนื&อหามีความยาก-ง่ายต่างกนัเพื�อเป็นแรงจูงใจให้

ผูเ้รียนบางคนสนใจและกระตือรือร้นมากขึ&น   

มาตรฐานที'  20  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที'ดี    
�ผลการประเมิน   ไดเ้กณฑม์าตรฐานค่าเฉลี�ย  3.935  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
�จุดเด่น  ผูเ้รียนมีมนุษยส์ัมพนัธ์ที�ดีต่อเพื�อน  ครู  ผูอื้�น และชอบมาโรงเรียน  รักครู รักเพื�อน มีนํ&าใจ ช่วยเหลือซึ� ง

กนัและกนันกัเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและป้องกนัตนเองไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้  
�จุดที�ควรพฒันา ครูตอ้งจดักิจกรรมที�ใหผู้เ้รียนรักษาความสะอาดและการป้องกนัอุบติัเหตุจากการเล่นใหม้าก 

 

มาตรฐานที'  21  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื'อนไหว  
�ผลการประเมิน  ไดเ้กณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี�ย  3.981  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
�จุดเด่น    ผูเ้รียนสนใจและร่วมกิจกรรมการออกกาํลงักาย   ดนตรี  และการเคลื�อนไหว  ผูเ้รียนสามารถร้องเพลง  

เคาะจงัหวะ  เตน้ตามจงัหวะได ้ ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นดนตรี  การออกกาํลงักายอยา่งมีความสุข 



 

�จุดที�ควรพฒันา   กิจกรรมดา้นศิลปะควรจดัใหมี้อยา่งหลากหลาย  และใชสี้สวยงาม 

มาตรฐานที'  22  ผู้เรียนเป็นสมาชิกที'ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคมและปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย   
                          อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
�ผลการประเมิน  ไดเ้กณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี�ย  3.991  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
�จุดเด่น  ผูเ้รียนเคารพเชื�อฟังและปฏิบติัตามคาํสั�งสอน คาํแนะนาํของพ่อแม่ ครู และญาติผูใ้หญ่ แสดงความ

เคารพและเทิดทูนสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริยไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง รู้จกัสิทธิและเสรีภาพพอควร 
�จุดที�ควรพฒันา   จดักิจกรรมในการใชสิ้ทธิ  เสรีภาพใหม้ากเช่น   การเลือกหวัหนา้ชั&น   หวัหนา้กลุ่ม    และการ

เลือกตั&งกรรมการนกัเรียนประจาํปี 
 

ด้านผลผลติ (ผู้เรียนและชุมชน) ระดับขั#นพื#นฐาน 

มาตรฐานที' 14   ผู้เรียนมีคุณธรรม   จริยธรรม   และค่านิยมที'พงึประสงค์   
�ผลการประเมิน  ไดเ้กณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี�ย  3.823  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
�จุดเด่น   ผูเ้รียนส่วนมากปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถานศึกษา มีวินยั มีความรับผิดชอบ ปฏิบติัตามหลกัธรรม

เบื&องตน้ของศาสนาที�ตนนบัถือ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคารวะต่อพอ่ แม่ ครูและผูใ้หญ่  มีความซื�อสัตย์
สุจริต มีความกตญั�ูกตเวที มีเมตตา กรุณา เอื&อเฟื& อเผื�อแผ ่ประหยดัรู้จกัใชท้รัพยสิ์�งของส่วนตนและส่วนรวม
อยา่งคุม้ค่า  ภูมิใจในวฒันธรรมและความเป็นไทย  ตระหนกั  รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาสิ�งแวดลอ้ม 

�จุดที�ควรพฒันา  สร้างความตระหนักและปลูกฝังนิสัยให้ผูเ้รียนปฏิบติัตามกฎ และระเบียบวินยัให้มากยิ�งขึ&น 
รู้จกัการประหยดัทั&งทรัพยสิ์น ทรัพยากร และนํ&า - ไฟ 

มาตรฐานที' 15    ผู้เรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์และพฒันาสิ'งแวดล้อม   
�ผลการประเมิน   ไดเ้กณฑม์าตรฐานค่าเฉลี�ย  3.910  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
�จุดเด่น   ผูเ้รียนรู้คุณค่าของสิ�งแวดลอ้มและตระหนกัถึงผลกระทบต่อตนเองและสังคมที�เกิดจาการเปลี�ยนแปลง

มีจิตสาํนึกในการอนุรักษ ์ และมีส่วนร่วมในการพฒันาสิ�งแวดลอ้มทั&งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
�จุดที�ควรพฒันา  ควรมีการประชาสัมพนัธ์ขอความร่วมมือจากผูป้กครอง  หน่วยงานต่างๆ ในชุมชนให้ร่วมมือ

กนัอนุรักษ์ พฒันาสิ�งแวดลอ้มตามโอกาสต่างๆ ให้ความรู้และสร้างความตระหนกัถึงผลกระทบที�เกิดจาการ
เปลี�ยนแปลงสิ�งแวดลอ้ม 

 

มาตรฐานที'  16  ผู้เรียนมีทกัษะในการทาํงาน   รักการทาํงาน   สามารถทาํงานร่วมกบัผู้อื'นได้และมีเจตคติที'ดี 
                           ต่ออาชีพสุจริต   
�ผลการประเมิน  ไดเ้กณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี�ย  3.734  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก 



 

�จุดเด่น    ผูเ้รียนมีทกัษะในการจดัการและทาํงานให้สําเร็จ   มีความพากเพียรพยายาม  ขยนั   อดทน   ละเอียด
รอบคอบในการทาํงาน ทาํงานร่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข  พฒันางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง ทาํงาน
ร่วมกบัผูอื้�นได ้มีความรู้สึกที�ดีต่ออาชีพสุจริต  

�จุดที�ควรพฒันา  ควรสร้างความเขา้ใจในการทาํงานแบบกระบวนการกลุ่มให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจมากยิ�งขึ&น 
สถานศึกษาควรมีการสรุปผลและให้คาํปรึกษาพร้อมทั&งการติดตามการทาํงานของผูเ้รียนมากขึ&นเป็นรายบุคคล  
เพื�อการพฒันาความสามารถและแกไ้ขขอ้บกพร่องไดดี้ยิ�งขึ&น 

 
มาตรฐานที' 17 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์  คิดสังเคราะห์   มีวจิารณญาณ   มีความคิดสร้างสรรค์     

           คิดแบบองค์รวมทั#งระบบ และมีวสัิยทัศน์     
�ผลการประเมิน   ไดเ้กณฑม์าตรฐานค่าเฉลี�ย  3.739  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
�จุดเด่น   ผูเ้รียนสามารถเปรียบเทียบ จดัลาํดบัขอ้มูล ตรวจสอบ เชื�อมโยงและสรุปเหตุผลจนสามารถ คาดการณ์ 

กาํหนดเป้าหมาย และแนวทางการตดัสินใจได ้มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์มีจินตนาการ  
�จุดที�ควรพฒันา  ควรจดักิจกรรมกระตุน้ให้ผูเ้รียน ไดคิ้ดแกปั้ญหาอย่างมีเหตุผล  คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิด

แบบองคร์วมทั&งระบบใหม้ากขึ&น  โดยใชว้ธีิการหรือกระบวนการที�หลากหลายเหมาะสมกบัศกัยภาพของผูเ้รียน  
รวมทั&งใหผู้เ้รียนเชื�อมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ใหเ้พิ�มมากขึ&น 

มาตรฐานที'  18   ผู้เรียนมีความรู้ และทกัษะที'จําเป็นตามหลกัสูตร   
�ผลการประเมิน ไดเ้กณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี�ย  3.759  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
�จุดเด่น   ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิq ทางการเรียนตามมาตรฐานตวัชี& วดั  สามารถใช้ภาษาพูดและนาํเสนอขอ้มูลดว้ย

ความถูกตอ้ง และสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อพฒันาการเรียนรู้ไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะและวธีิการ 
�จุดที�ควรพฒันา  ควรพฒันาให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิq ทางการเรียนเฉลี�ยตามเกณฑ์ที�โรงเรียนกาํหนดในกลุ่มสาระ

ให้สูงขึ&น  มีการวดัผลประเมินผลตามตวัชี& วดัเป็นระยะ  และนาํผลการประเมินที�ไดไ้ปพฒันาปรับปรุงการเรียน
การสอน  เพื�อใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธิq ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

มาตรฐานที' 19   ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื'อง  
�ผลการประเมิน   ไดเ้กณฑม์าตรฐานค่าเฉลี�ย  3.725  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
�จุดเด่น   ผูเ้รียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รู้จกัการสรุปประเด็น และจดบนัทึกขอ้มูลความรู้ที�

ไดจ้ากแหล่งเรียนรู้  มีวธีิการเรียนรู้ของตนเอง สามารถเรียนรู้ร่วมกบัผูอื้�น และสนุกกบัการเรียนรู้   
�จุดที�ควรพฒันา สถานศึกษาควรจดัให้มีแหล่งการเรียนรู้  ใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้มากขึ&น  ครูควร

ใชแ้หล่งเรียนรู้ทั&งภายในและภายนอกสถานศึกษา จดัใหมี้การทศันศึกษาตามสถานที�สาํคญัภายในทอ้งถิ�น  ควร
ฝึกผูเ้รียนให้มีวิธีการนาํเสนอผลงานหลากหลายรูปแบบ เช่น การนาํเทคโนโลยีในการนาํเสนอผลงาน และให้
คน้ควา้ความรู้เพิ�มเติมจากสื�อต่าง ๆ 

มาตรฐานที'  20  ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที'ดี    



 

�ผลการประเมิน  ไดเ้กณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี�ย  3.901  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
�จุดเด่น ผูเ้รียนมีสุขนิสัยในการดูแลรักษาสุขภาพ และป้องกนัตนเองจากเกิดอุบติัเหตุ มีนํ& าหนกั ส่วนสูง และมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์ ป้องกนัตนเองจากสิ�งเสพติดให้โทษและหลีกเลี�ยงสภาวะที�เสี�ยงต่อความรุนแรง 
โรคภยัและอุบติัเหตุ มีความมั�นใจ ยิ&มแยม้แจ่มใส ร่าเริง กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม   มีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดีเขา้
กบัเพื�อน ครูไดดี้   ร่วมกิจกรรมนนัทนาการหรือกิจกรรมทางวชิาการ และชอบมาโรงเรียน 

�จุดที�ควรพฒันา สถานศึกษามีการประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เกี�ยวกบัโรคและ อนัตรายจากสิ�งต่าง ๆ ที�เกิดขึ&นใน
สังคม  ให้ความรู้เกี�ยวกบัภยัจากยาเสพติดหรือโรคภยัที�เกิดขึ&นหรือที�กาํลงัระบาดในชุมชน สังคม และวิธีการ
ป้องกนัแกไ้ขอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

มาตรฐานที'  21  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกฬีา   
�ผลการประเมิน   ไดเ้กณฑม์าตรฐานค่าเฉลี�ย  3.926  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
�จุดเด่น   ผูเ้รียนชื�นชอบและเขา้ร่วมกิจกรรมด้านดนตรี/นาฏศิลป์ และดา้นกีฬา/นนัทนาการ ผูเ้รียนสามารถ

แสดงศกัยภาพดา้นกีฬาและนนัทนาการอยา่งสนุกสนาน  และสามารถใชท้กัษะดา้นดนตรีเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชนได ้ผูป้กครองและชุมชนชื�นชอบ 

�จุดที�ควรพฒันา ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันารู้ความสามารถที�มีอยูใ่ห้บรรลุผลสูงสุดจนสามารถนาํไป
ประกอบอาชีพหรือเรียนต่อในระดบัชั&นที�สูงขนัไปได ้

มาตรฐานที'  22  ผู้เรียนเป็นสมาชิกที'ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย   
                          อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
�ผลการประเมิน   ไดเ้กณฑม์าตรฐานค่าเฉลี�ย  3.928  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
�จุดเด่น  ผูเ้รียนทุกคนเคารพรักเทิดทูนสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผูอื้�น 

รักษาสิทธิเสรีภาพของตนเอง และมีความเป็นประชาธิปไตย รู้และปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของ
สังคม สามารถอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข นาํหลกัประชาธิปไตยมาใชใ้นการเรียนระบบกลุ่ม การเลือกตั&ง
กรรมการนกัเรียน  รับฟังความคิดเห็นผูอื้�นประพฤติปฏิบติัตนเป็นสมาชิกที�ดีของครอบครัวชุมชนและสังคม 

�จุดที�ควรพฒันา  ครูควรเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน  และรับฟังความคิดเห็นของปกครองและชุมชน
เพื�อที�จะไดน้าํปัญหาและขอ้คิดเห็นมาปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาผูเ้รียน ส่งเสริมกิจกรรมให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออก
ถึงความเป็นประชาธิปไตยใหม้าก 

 
ด้านผลผลติ (ผู้เรียนและชุมชน) ระดับปฐมวยัและระดับขั#นพื#นฐาน 

มาตรฐานที'  23   ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที'ยอมรับของผู้ปกครองชุมชน  
�ผลการประเมิน   ไดเ้กณฑม์าตรฐานค่าเฉลี�ย  3.967  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
�จุดเด่น   ผูป้กครองชุมชนมีความพึงพอใจ ยอมรับความรู้ ความสามารถ ทกัษะ การกีฬา ความมีวินยั จริยธรรม 

และพฤติกรรมที�พึงประสงคข์องผูเ้รียน ตลอดจนมีความพึงพอใจในความประพฤติ การปฏิบติัตนตามมาตรฐาน 



 

และจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู พึงพอใจในการให้คาํปรึกษา แนะนาํตลอดจนการ
ช่วยเหลือดา้นอื�น ๆ แก่ชุมชนและส่วนร่วม 

�จุดที�ควรพฒันา   พฒันาทกัษะทางด้านวิชาการให้มีผลสัมฤทธิq ทางการเรียนให้อยู่ในเกณฑ์เฉลี�ยที�ดีในทุก
ระดบัชั&น 

มาตรฐานที'  24  สถานศึกษามีมาตรฐานเป็นที'พงึพอใจและยอมรับโดยผู้ปกครองและชุมชนให้การสนับสนุน 
             และมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา   

�ผลการประเมิน   ไดเ้กณฑม์าตรฐานค่าเฉลี�ย  3.982  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
�จุดเด่น   ผูป้กครองและชุมชนมีความพึงพอใจในความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้บริการดา้น

สถานที� วสัดุ อุปกรณ์ วิชาการและอื�น ๆ ของสถานศึกษาแก่ชุมชน เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการศึกษา ให้ความ
ร่วมมือในการจดักิจกรรมที�สนบัสนุนการศึกษาของสถานศึกษา  และใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากรปัจจยัต่างๆ ใน
การจดัและพฒันาการศึกษา 

�จุดที�ควรพฒันา   ส่งเสริมให้ผูป้กครอง ผูบ้ริหาร ครูและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล และพฒันาสถานศึกษา
และผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความสามารถ และมีความประพฤติที�ดีจนสามารถใชชี้วติในสังคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที� 5 
  การประเมินพัฒนาการ  และความสามารถทางการเรียนของผู้เรียน 

 

+.  การประเมินพัฒนาการของผู้เรียน   เป็นการประเมินในระดบัปฐมวยั  เป็นการประเมิน  4  ด้านประกอบด้วย     
                              ;.;  ด้านร่างกาย 
                              ;.<  ด้านอารมณ์  
                              1.3   ด้านสงัคม 
                              ;.>  ด้านสติปัญญา 
                              โดยประเมินในชั �นอนบุาลศกึษาปีทีA ;  และชั �นอนบุาลศกึษาปีทีA <   
 

เครื�องมือประเมินผลสัมฤทธิ/ทางการเรียน 
 เครืAองมือประเมินผลสมัฤทธิDทางการเรียนเป็นเครืAองมือทีAสร้างขึ �น เพืAอศกึษาพฤติกรรมทีAต้องการให้เกิดขึ �นในตวัผู้เรียนใน
วิชานั �น ๆ  ในลกัษณะการนําไปใช้ในชีวิติประจําวนัซึAงแตกตา่งจากการวดัความรู้ในตวัผู้ เรียนโดยผู้สร้างเครืAองมือในแตล่ะสาระการ
เรียนรู้ได้ร่วมกนัวิเคราะห์และสงัเคราะห์เป้าหมายการจดัการศึกษา  และสิAงทีAต้องการให้เกิดขึ �นในตวัผู้ เรียน  เมืAอได้เป้าหมายทีA
ต้องการให้เกิดแล้ว  ซึAงนํามาสร้างตวัแบบการประเมินเพืAอเป็นตวัลอ่พฤติกรรมของผู้ เรียนผา่นแบบทดสอบ 
 ในแบบประเมินแตล่ะแบบจะประกอบด้วยพฤตกิรรมทีAต้องการให้เกิดในตวัผู้เรียน  ประกอบด้วย 
 - พฤติกรรมด้านการนําไปใช้ 
 - พฤติกรรมด้านการวเิคราะห์ 
 - พฤติกรรมด้านการสงัเคราะห์ 
 - พฤติกรรมด้านการประเมินคา่  
 

 ครูผู้สอนเมืAอนําแบบประเมินไปวดัผู้ เรียนตามรายละเอียดและวิธีการประเมิน ตรวจและให้คะแนนและการแปรผลแล้ว
นําผลจากการวิเคราะห์ไปศกึษาจะทําให้รู้พฤติกรรมผู้ เรียนในด้านนั �นๆ 
 พฤติกรรมข้างต้นเป็นพฤติกรรมทีAสําคญัและบกพร่องมาตลอดจากการประเมินภายในของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิAนเอง  และการประเมินภายนอกของ  สมศ. การประเมินครั �งนี �จึงนําพฤติกรรมทั �ง  >  ด้านข้างต้นเป็นหลกั ในการสร้าง
เครืAองมือ เพืAอวดัประสิทธิผลของผู้ เรียน เพืAอให้ครูผู้สอน ผู้ นิเทศ ได้นําไปปรับปรุงพฤติกรรมของผู้ เรียนต่อไป  (รายละเอียดการใช้
เครืAองมือแตล่ะประเภทปรากฏในคูม่ือการประเมินผลสมัฤทธิD) 

ลักษณะของเครื�องมือ 
 เนืAองจากการประเมินพฤติกรรมผู้ เรียนจําเป็นต้องประเมินด้วยวิธีการทีAหลากหลาย  ดงันั �นคณะทํางานปรับปรุงเครืAองมือ
ประเมินคณุภาพจึงได้ใช้วิธีการประเมินด้วยแบบปรนยัซึAงมีหลากหลายวิธีทั �งวิธีการเลือกตอบตวัเลอืก  จบัคู ่ เติมคํา  ถกูผิด  เป็น
ต้น  ดงัทีAกลา่วมาข้างต้น  แบบประเมินผลสมัฤทธิDชดุนี �ต้องการวดัพฤติกรรมของผู้ เรียน  ทั �ง  >  ด้าน  ดงันั �นแบบประเมินจึงต้องมี
วิธีการทีAหลากหลายตามสภาพของพฤติกรรมทีAจะวดั 
 ก่อนการสร้างเครืAองมือประเมินผลสมัฤทธิDทางการเรียน   เมืAอกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิAนแต่งตั �งคณะทํางาน  ได้มี
การอบรมให้ความรู้แก่คณะทํางานโดยเชิญอาจารย์จากคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลยัเป็นวิทยากรให้ความรู้  และ
หลกัเกณฑ์การสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ  ทกุชนิด  รวมทั �งตวัอย่างแนวทางการสร้างแบบทดสอบวดัพฤติกรรมด้าน  ความรู้

ความจํา  ความเข้าใจ  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์   และ การประเมินค่า  แก่คณะทํางานเนืAองจากเป้าหมายของการ
ประเมินคณุภาพการจดัการศกึษาครั �งนี �ต้องการวดัและพฒันาพฤติกรรมของผู้ เรียน  ด้านต่างๆ  >  ด้าน  เนื �อหาทีAนํามาใช้ในการ



 

สร้างเครืAองมือจึงนํามาจากสาระการเรียนรู้  ;)  ภาษาไทย  <)  คณิตศาสตร์  O)  วิทยาศาสตร์  >)  สงัคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม  P) สขุศึกษาและพลศึกษา  6) ศิลปะ 7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี  8) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) โดย
คณะทํางานนําเปา้หมายการเรียนรู้ทีAกลา่วข้างต้น  มาเป็นเนื �อหาของการสร้างเครืAองมือ ดงันั �นเครืAองมือชดุนี �จึงไมต่ิดยดึกบัเนื �อหา
การเรียนในหลกัสตูรทีAหลากหลายของแต่ละท้องถิAนแต่เป้าหมายของการเรียนรายสาระจะเป็นเป้าหมายเดียวกนัคือ  เป้าหมาย
ของหลกัสตูร  ดงันั �นการนําเครืAองมือไปใช้จึงไมเ่ป็นปัญหาของความแตกตา่งของหลกัสตูรแตล่ะท้องถิAนจดัทําขึ �น 
 การนําผลการประเมินไปใช้  การประเมินในครั �งนี �ประเมินในชั �น  ป.< , ป.P  และ ม.2  เพืAอต้องการให้นําผลจากการ
ประเมินของแต่ละช่วงชั �นของแต่ละรายพฤติกรรมไปพฒันาและปรับปรุงผู้ เรียนเป็นราย บคุคลตามจุดเด่น  จุดด้อยของแต่ละ
บคุคลเพืAอให้ผู้ เรียนมีการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้อยา่งเต็มความสามารถทกุด้าน 
 ในด้านครูผู้สอนผลของการประเมินจะนําไปใช้ในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ได้เพืAอพฒันาตนเอง พฒันาการสอนและ
พฒันาองค์กรในทีAสดุ  รวมทั �งได้ค้นพบความสามารถ  ความบกพร่องของตนเองเพืAอพฒันางานพฒันาอาชีพอีกด้วย 
 ด้านสถานศึกษาทราบถึงรายชั �นเรียนมีปัญหาต้องพฒันาและปรับปรุงอะไร  ด้านใด  เพืAอผู้บริหารจะได้ใช้เป็นข้อมลูใน
การพฒันางานวิชาการ  เป็นข้อมูลในการนิเทศการศึกษา  และเป็นข้อมูลในการพฒันาสถานศึกษาเพืAอการประกันคุณภาพ
สถานศกึษา 
 ระดบัองค์กรปกครองสว่นท้องถิAนจะทราบวา่สถานศกึษาในสงักดัควรมีการพฒันา  และปรับปรุงงานวิชาการด้านใดบ้าง  
เพืAอเป็นข้อมลูให้กับนกับริหารการศึกษา  (ผอ.กอง/ผอ.สํานกัการศึกษา)  เป็นประโยชน์ในการพฒันาสถานศึกษา  พฒันางาน
วิชาการและเป็นข้อมลูของงานนิเทศและติดตามผลการพฒันาสถานศกึษาในทีAสดุ 
 การประเมินครั �งนี �ไม่ต้องการให้มีการนําผลการประเมินทั �งระดบัห้องเรียน ชั �นเรียน  โรงเรียน  เทศบาล  เมืองพทัยา  มา
เปรียบเทียบกนั  เพืAอใช้ผลในทางการบริหาร  เพราะจะทําให้ข้อมลูของการประเมินไมเ่ทีAยงตรง  อาจมีการเปลีAยนแปลงแก้ไขข้อมลู
เพืAอให้ผลสมัฤทธิDสงูขึ �น  ซึAงไมต่รงกบัเจตนารมณ์ของการประเมินคณุภาพการจดัการศกึษาในครั �งนี � 
 
 

ผลการประเมินการพัฒนาการชั 9นอนุบาลศึกษาปีที�  +  ผู้ เรียน  76   คน  จํานวน 2  ห้องเรียน 

  -  ด้านร่างกาย  ผลการประเมินพฒันาการ O อยูใ่นระดบัคณุภาพ   ดี       
                -  ด้านอารมณ์  ผลการประเมินพฒันาการ O อยูใ่นระดบัคณุภาพ   ดี       
                -  ด้านสงัคม         ผลการประเมินพฒันาการ O อยูใ่นระดบัคณุภาพ   ดี       
                -  ด้านสติปัญญา   ผลการประเมินพฒันาการ O อยูใ่นระดบัคณุภาพ   ดี       
สรุปผลข้อเสนอแนะ   ควรดําเนินการสง่เสริมในด้านตา่ง ๆ คือ   

- ด้านร่างกาย  ควรส่งเสริมให้เด็กได้มีการเคลืAอนไหวร่างกายให้มากขึ �น เพืAอให้กล้ามเนื �อมัดใหญ่แข็งแรงสามารถ
เคลืAอนไหวได้อย่างคล่องแคล่วและให้ฝึกเด็กใช้กล้ามเนื �อมดัเล็กผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการปั �นดินนํ �ามนั  ฉีกปะ  วาดรูป
ระบายสบีอ่ย ๆ     

- ด้านอารมณ์-จิตใจ ควรให้เด็กได้มีการฝึกทําสมาธิ  เพืAอเดก็จะได้รู้จกัควบคมุอารมณ์ตนเองเป็นการวางรากฐานในการ
ทํากิจกรรมอืAน ๆ    

- ด้านสงัคม สง่เสริมให้เด็กทํากิจกรรมกลุม่ร่วมกนับอ่ย ๆ เพืAอเป็นการฝึกให้เด็กรู้จกัปรับตวัเข้ากบัผู้ อืAนได้เป็นอยา่งดี   
- ด้านสติปัญญา ควรสง่เสริมให้เด็กรู้จกัการคดิด้วยตนเอง  รู้จกัการสงัเกตสิAงตา่ง ๆ ทีAอยูร่อบ ๆ ตวัและซกัถามในสิAงทีA

สงสยั  เพืAอเป็นการฝึกใช้ภาษา 
แนวทางการพัฒนา   จดักิจกรรมให้ร่างกายได้มีการเคลืAอนไหว  เพืAอให้กล้ามเนื �อใหญ่และเลก็ทํางานประสานสมัพนัธ์กนั    และ
จดักิจกรรมให้ใช้ความคิด   การสืAอสารและการใช้ภาษาเป็นประจํา 

 



 

ผลการประเมินพัฒนาการชั 9นอนุบาลปีที� 2   ผู้ เรียน  W<   คน จํานวน  2  ห้องเรียน 
               -  ด้านร่างกาย  ผลการประเมินพฒันาการ O อยูใ่นระดบัคณุภาพ   ดี    
               -  ด้านอารมณ์         ผลการประเมินพฒันาการ O อยูใ่นระดบัคณุภาพ   ดี       
               -  ด้านสงัคม         ผลการประเมินพฒันาการ O อยูใ่นระดบัคณุภาพ   ดี       
               -  ด้านสติปัญญา       ผลการประเมินพฒันาการ O อยูใ่นระดบัคณุภาพ   ดี       
สรุปผลข้อเสนอแนะ  พฒันาการในด้านตา่ง ๆ ของนกัเรียนอยูใ่นระดบัดี  แตค่วรมีการสง่เสริมให้เด็กมีการพฒันาทกัษะในด้าน
ตา่ง ๆ เพิAมมากขึ �นอีก  ดงันี � 

- ด้านร่างกาย  ควรสง่เสริมให้เดก็ได้มีการเคลืAอนไหวร่างกายในสว่นตา่ง ๆ เพืAอให้ร่างกายแข็งแรงสามารถเคลืAอนไหวได้
อยา่งคลอ่งแคลว่ 

- อารมณ์-จิตใจ   ควรให้เด็กได้มกีารฝึกทําสมาธิ  เพืAอเด็กจะได้รู้จกัควบคมุอารมณ์ตนเองเป็นการวางรากฐานในการทํา
กิจกรรมอืAน ๆ    

- ด้านสงัคม สง่เสริมให้เด็กทํากิจกรรมกลุม่ระหวา่งเพืAอนในห้องเรียนเพืAอนตา่งห้องเรียนร่วมกนับอ่ย ๆเพืAอเป็นการฝึกให้
เด็กมมีนษุยสมัพนัธ์ และรู้จกัการปรับตวัเข้ากบัผู้ อืAน 

- ด้านสติปัญญา   ควรจดักิจกรรมทีAสง่เสริมให้เดก็รู้จกัการคดิและค้นหาคาํตอบด้วยตนเอง    รู้จกัการสงัเกตสิAงตา่ง ๆ ทีA
อยูร่อบ ๆ ตวัและเปิดโอกาสให้ซกัถามในสิAงทีAสงสยั  เพืAอเป็นการฝึกใช้ภาษา 
แนวทางการพัฒนา  จดักิจกรรมการสงัเกตให้มาก  และเป็นประจํา   สง่เสริมความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษาในด้านการแสดง
ความรู้สกึด้วยคําพดู   การพดูกบัผู้ อืAน      เช่น ฝึกให้เลา่เรืAองเหตกุารณ์ทีAพบจากการเดินทาง เหตกุารณ์ทีAเกิดในโรงเรียน เรืAองจาก
โทรทศัน์ ภาพยนตร์และอืAนๆ  

 
2.  การประเมินความสามารถทางการเรียนของผู้เรียน  เป็นการประเมินทั �ง  8   กลุม่สาระการเรียนรู้  ประกอบด้วย  

;)  กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
<)  กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
O)  กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
>)  กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
P)  กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา 
�)  กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
X)  กลุม่สาระการเรียนรู้การงนอาชีพและเทคโนโลยี 
W)  กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ)  

โดยประเมินในชว่งชั �นทีA 1 (ชั �นประถมศกึษาปีทีA 2) ช่วงชั �นทีA 2 (ชั �นประถมศกึษาปีทีA 5) และช่วงชั �นทีA 3 (ชั �นมธัยมศกึษาปี
ทีA 2)   
 

เครื�องมือประเมินผลสัมฤทธิ/ทางการเรียน 
 

เครืAองมือประเมินผลสมัฤทธิDทางการเรียนเป็นเครืAองมือทีAสร้างขึ �น เพืAอศึกษาพฤติกรรมทีAต้องการให้เกิด ขึ �นในตวัผู้ เรียน
ในวิชานั �นๆ ในลกัษณะการนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัซึAงแตกต่างจากการวดัความรู้ในตวัผู้ เรียน โดยผู้สร้างเครืAองมือในแตล่ะสาระ
การเรียนรู้ได้ร่วมกนัวิเคราะห์และสงัเคราะห์เปา้หมายการจดัการศกึษา  และสิAงทีAต้องการให้เกิดขึ �นในตวัผู้ เรียน  เมืAอได้เป้าหมาย
ทีAต้องการให้เกิดแล้วจึงนํามาสร้างตวัแบบการประเมินเพืAอเป็นตวัลอ่พฤติกรรมของผู้ เรียนผา่นแบบทดสอบ 
 ในแบบประเมินแตล่ะแบบจะประกอบด้วยพฤตกิรรมทีAต้องการให้เกิดในตวัผู้เรียน  ประกอบด้วย 



 

 - พฤติกรรมด้านการนําไปใช้ 
 - พฤติกรรมด้านการวเิคราะห์ 
 - พฤติกรรมด้านการสงัเคราะห์ 
 - พฤติกรรมด้านการประเมินคา่ 
 ครูผู้สอนเมืAอนําแบบประเมินไปวดัผู้ เรียนตามรายละเอียดและวิธีการประเมิน  ตรวจและให้คะแนนและการแปรผล  แล้ว
นําผลจากการวิเคราะห์ไปศกึษาจะทําให้รู้พฤติกรรมผู้ เรียนในด้านนั �น ๆ 
 พฤติกรรมข้างต้นเป็นพฤติกรรมทีAสําคญัและบกพร่องมาตลอดจากการประเมินภายในของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิAนเอง และของการประเมินภายนอก สมศ.การประเมินครั �งนี �จึงนําพฤติกรรมทั �ง > ด้านข้างต้นเป็นหลกัในการสร้างเครืAองมือ 
เพืAอวดัประสิทธิผลของผู้ เรียน  เพืAอให้ครูผู้ สอน  ผู้ นิเทศ  ได้นําไปปรับปรุงพฤติกรรมของผู้ เรียนได้ต่อไป(รายละเอียดการใช้
เครืAองมือในแตล่ะประเภทปรากฏในคูม่ือการประเมินผลสมัฤทธิD) 
 

ลักษณะของเครื�องมือ 
 เนืAองจากการประเมินพฤติกรรมผู้ เรียนจําเป็นต้องประเมินด้วยวิธีการทีAหลากหลาย ดงันั �นคณะทํางานปรับปรุงเครืAองมือ
ประเมินคณุภาพจึงได้ใช้วิธีการประเมินด้วยแบบปรนยัทีAมีความหลากหลายวิธีทั �งวิธีการเลือกตอบ(O-> ตวัเลือก)  จบัคู่ เติมคํา  
ถกูผิด  เป็นต้น  ดงัทีAกลา่วมาข้างต้น แบบประเมินผลสมัฤทธิDชดุนี �ต้องการวดัพฤติกรรมของผู้ เรียน ทั �ง  >  ด้าน  ดงันั �นแบบประเมิน
จึงต้องมีวิธีการทีAหลากหลายตามสภาพของพฤติกรรมทีAจะวดั 
 ก่อนการสร้องเครืAองมือประเมินผลสมัฤทธิDทางการเรียน เมืAอกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิAนแตง่ตั �งคณะทํางาน ได้มกีาร
อบรมให้ความรู้แก่คณะทํางานโดยเชิญอาจารย์จากคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเป็นวิทยากรให้ความรู้และ
หลกัเกณฑ์การสร้างแบบทดสอบชนิดตา่ง ๆ ทกุชนิด  รวมทั �งตวัอยา่งแนวทางการสร้างแบบทดสอบวดัพฤติกรรมด้าน 

- ความรู้ความจํา 
- ความเข้าใจ 
- การนําไปใช้ 
- การวเิคราะห์ 
- การสงัเคราะห์ 
- กระประเมินคา่ 
แก่คณะทํางานเนืAองจากเปา้หมายของการประเมินคณุภาพการจดัการศกึษาครั �งนี �ต้องการวดัและพฒันาพฤติกรรมของ

ผู้ เรียนด้านตา่ง ๆ   >    ด้าน   เนื �อหาทีAนํามาใช้ในการสร้างเครืAองมือจึงนํามาจากสาระการเรียนรู้ ;)  ภาษาไทย    <)  คณิตศาสตร์   
O)  วิทยาศาสตร์ >)  สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม   P)  สขุศกึษาและพลศกึษา �)  รู้ศิลปะ  X)  การงนอาชีพและเทคโนโลยี  
W)  กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)   โดยคณะทํางานนําเปา้หมายการเรียนรู้ทีAกลา่วข้างต้นมาเป็นเนื �อหา
ของการสร้างเครืAองมือ  ดังนั �น เครืAองมือชุดนี �จึงไม่ยึดติดกับเนื �อหาการเรียนในหลกัสูตรทีAหลากหลายของแต่ละท้องถิAน แต่
เปา้หมายของการเรียนรายสาระจะเป็นเปา้หมายเดียวกนัคือเป้าหมายหลกัสตูร ดงันั �นการนําเครืAองมือ ไปใช้จึงไม่เป็นปัญหาของ
ความแตกตา่งของหลกัสตูรทีAแตล่ะท้องถิAนจดัทําขึ �น 
 การนําผลการประเมินไปใช้   การประเมินในครั �งนี �ประเมินในชั �น  ป.<, ป.P , และม.< เพืAอต้องการให้นําผลจากการ
ประเมินของแตล่ะช่วงชั �นของแต่ละรายพฤติกรรมไปพฒันาและปรับปรุงผู้ เรียนเป็นรายบคุคลตามจุดเด่นจดุด้อยของแตล่ะบคุคล  
เพืAอให้ผู้ เรียนได้มีการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้อยา่งเต็มความสามารถทกุด้าน 
 ในด้านของครูผู้สอนผลของการประเมินจะนําไปใช้ในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ได้เพืAอพฒันาตนเองพฒันาการสอน
และพฒันาองค์กรในทีAสดุ รวมทั �งได้ค้นพบความสามารถ ความบกพร่องของตนเองเพืAอพฒันางานพฒันาอาชีพอีกด้วย 



 

 ด้านสถานศึกษาทราบถึงรายชั �นเรียนมีปัญหาต้องพฒันาและปรับปรุงอะไร ด้านใด เพืAอผู้บริหารจะได้ใช้เป็นข้อมลูใน
การพัฒนางานวิชาการ เป็นข้อมูลในการนิเทศการศึกษา และเป็นข้อมูลในการพัฒนาสถานศึกษาเพืAอการประกันคุณภาพ
สถานศกึษา 
 ระดบัองค์กรปกครองสว่นท้องถิAนจะทราบว่าสถานศกึษาในสงักดัควรมีพฒันา  และปรับปรุงงานวิชาการด้านใดอยา่งไร  
เพืAอเป็นข้อมลูให้นกับริหารการศกึษา  (ผอ.กอง/ผอ.สาํนกัการศกึษา)  เป็นประโยชน์ในการพฒันาสถานศกึษา พฒันางานวิชาการ
และเป็นข้อมลูของงานนิเทศและการติดตามผลการพฒันาสถานศกึษาในทีAสดุ 
 การประเมินครั �งนี �ไม่ต้องการให้มีการนําผลกระประเมินทั �งระดบัห้องเรียน  ชั �นเรียน โรงเรียน เทศบาล เมืองพทัยา  มา
เปรียบเทียบกนั  เพืAอใช้ผลในการบริหาร เพราะจะทําให้ข้อมูลของการประเมินไม่เทีAยงตรง อาจมีการเปลีAยนแปลงแก้ไขข้อมูล
เพืAอให้ผลสมัฤทธิDสงูขึ �น  ซึAงไมต่รงกบัเจตนารมณ์ของการประเมินคณุภาพการจดัการศกึษาในครั �งนี � 
 

ผลการประเมินความสามารถทางการเรียนชั 9นประถมศึกษาปีที� =  มีนักเรียนเข้าสอบ  >1  คน 

ลาํดบัทีA กลุม่สาระการเรียนรู้ เฉลีAย ร้อยละ สว่นเบีAยงเบนมาตรฐาน 
1 ภาษาไทย 21.51 71.69 3.76 
< คณิตศาสตร์ 23.79 79.30 2.95 
O วิทยาศาสตร์ 23.01 76.71 4.12 
4 สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 23.68 78.92 4.08 
P สขุศกึษาและพลศกึษา 22.28 74.27 3.11 
� ศิลปะ 21.37 71.22 4.61 
X การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 22.11 73.71 4.41 
W ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) 17.92 59.72 3.28 

สรุปผลข้อเสนอแนะ   จะเห็นได้วา่ผลการประเมินทั �ง  W  กลุม่สาระการเรียนรู้อยูใ่นระดบัทีAนา่พอใจ   แตก็่ต้องพฒันาและ
ปรับปรุงกลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษาและศิลปะ ให้มีผลสมัฤทธิDทางการเรียนทีAสงูขึ �น  
แนวทางการพัฒนา   ควรสอนซอ่มเสริมในกลุม่สาระการเรียนรู้ทีAมีผลสมัฤทธิDทางการเรียนตํAาอยา่งสมํAาเสมอ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินความสามารถทางการเรียนชั 9นประถมศึกษาปีที� ?  มีนักเรียนเข้าสอบ 77   คน 

ลาํดบัทีA กลุม่สาระการเรียนรู้ เฉลีAย ร้อยละ สว่นเบีAยงเบนมาตรฐาน 
; ภาษาไทย 30.83 61.66 6.27 
< คณิตศาสตร์ 32.92 65.84 5.72 
O วิทยาศาสตร์ 29.88 59.77 5.34 



 

> สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 36.42 72.83 5.64 
P สขุศกึษาและพลศกึษา 41.35 82.70 5.65 
� ศิลปะ 41.94 83.87 2.22 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 35.22 70.44 4.07 
W ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) 29.22 58.44 5.96 

 
สรุปผลข้อเสนอแนะ  ผลการประเมินทั �ง 8 กลุม่สาระในระดบัชั �นประถมศกึษาปีทีA 5 คอ่นข้างนา่พอใจ แตต้่องพฒันากลุม่สาระ
การเรียนรู้ภาษาองักฤษ  วิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์  ให้มีผลสมัฤทธิDทางการเรียนทีAสงูขึ �น 
แนวทางการพัฒนา      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์  ต้องปรับปรุงในด้านการคิด
สงัเคราะห์และคิดวิเคราะห์  สถานศึกษาจึงควรสง่เสริม  สนบัสนนุให้ครูจดัการเรียนการสอนทีAสง่เสริมพฤติกรรมดงักลา่ว  จดัหา
อปุกรณ์ตา่ง ๆ ให้เพียงพอกบัการใช้    และจดัระบบสารสนเทศให้เป็นระบบทนักบัการใช้งาน 
 
ผลการประเมินความสามารถทางการเรียนชั 9นมัธยมศึกษาปีที� =  มีนักเรียนเข้าสอบ  54  คน 

ลาํดบัทีA กลุม่สาระการเรียนรู้ เฉลีAย ร้อยละ สว่นเบีAยงเบนมาตรฐาน 
; ภาษาไทย 26.41 52.81 4.38 
2 คณิตศาสตร์ 33.37 66.74 8.21 
O วิทยาศาสตร์ 25.94 51.89 3.28 
> สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 25.76 51.52 6.16 
P สขุศกึษาและพลศกึษา 30.31 60.63 3.45 
� ศิลปะ 36.91 73.81 4.44 
X การงนอาชีพและเทคโนโลยี 31.57 63.15 3.60 
W ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) 30.43 60.85 3.43 

สรุปผลข้อเสนอแนะ  ผลการประเมินทั �ง  8  กลุ่มสาระในระดับชั �นมัธยมศึกษาปีทีA 2  ต้องพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ  กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ซึAงทั �ง O กลุม่สาระการเรียนรู้เป็นกลุม่สาระ
การเรียนรู้พื �นฐานสาํคญัในการทีAจะเรียนตอ่ในระดบัชั �นทีAสงูขึ �น 
แนวทางการพัฒนา     สถานศึกษาจึงควรส่งเสริม  สนบัสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนทีAส่งเสริมพฤติกรรมดงักล่าว  จัดหา
อปุกรณ์ตา่ง ๆ ให้เพียงพอกบัการใช้    และจดัระบบสารสนเทศให้เป็นระบบทนักบัการใช้งาน ทั �งสถานศกึษาต้องสง่เสริมสนบัสนนุ
ในด้านความรู้  ความสามารถของครู  และสืAอการเรียนการสอนตลอดจนอปุกรณ์ต่าง ๆ ทีAใช้ในการผลิตสิAงต่าง ๆ ให้เพียงพอกบั
การใช้  มีการนิเทศเพืAอนําผลทีAได้มาปรับวิธีการสอนของครู  ซึAงครูผู้สอนต้องยอมรับผลการนิเทศด้วย  ครูควรจดักิจกรรมการเรียน
การสอนและชี �แจงให้ผู้ เรียนเห็นความสําคญัของทั �ง O  กลุม่สาระการเรียนรู้    และควรแจ้งข้อผิดพลาดของผู้ เรียนเป็นรายสาระ
การเรียนรู้พร้อมทั �งเสนอแนะ  และจดัสอนซอ่มเสริมนกัเรียนทีAมีผลสมัฤทธิDตํAา 
 
 
 
 
 



 

บทที' 6   
แนวทางการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต 

 
 จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานทั&งสองระดบั  ผลการประเมินพฒันาการในระดบัปฐมวยั  และผล
การประเมินความสามารถทางการเรียนของนกัเรียนในชั&นประถมศึกษาปีที� T    ชั&นประถมศึกษาปีที� P  และชั&น
มธัยมศึกษาปีที� T   ขอ้มูลทั&งหมดที�ได ้ สถานศึกษาไดน้าํมาวเิคราะห์ เพื�อวางแผนในการพฒันาการจดัการศึกษาใน
อนาคต  ดงันี&  

วเิคราะห์  SWOT  ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 

จุดเด่น   จุดควรพฒันา   
J.  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํ  มีคุณธรรม  จริยธรรม   
มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ ใฝ่รู้และกลา้เปลี�ยนแปลง 
T.  ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์  มีมนุษยส์ัมพนัธ์  มีเทคนิคใน
การบริหาร  
3.  ผูบ้ริหารส่งเสริมพฒันาครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา  จดัใหมี้ระบบการประเมินคุณภาพภายใน 
L.   ส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาอยา่ง
หลากหลาย 
P.  ครูมีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดี  มีความรู้ความสามารถใน
การจดัการเรียนการสอน 
6.  ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  พูดจาไพเราะ  แต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย  มีความรับผิดชอบต่อหนา้ที� 
K.  ครูเป็นแบบอยา่งที�ดีในการรักษาวฒันธรรม
ประเพณี  อนุรักษสิ์�งแวดลอ้มและประหยดัทรัพยากร 
M.  จดัระดมทรัพยากรต่าง ๆ เพื�อส่งเสริมการเรียนรู้
ของนกัเรียน  
Q. จดักิจกรรมและส่งเสริมใหน้กัเรียนไดแ้สดงออก
อยา่งหลากหลาย 
JN.  นกัเรียนมีอารมณ์ดี  ร่าเริงแจ่มใส  สุขภาพ
สมบูรณ์  รู้จกัตนเอง  พึ�งตนเองได ้
 

1. ขาดแคลนบุคลากรสนบัสนุนในงานธุรการ ทาํให้
ครูตอ้งแบ่งเวลามาทาํหนา้ที�อื�นๆ เช่น การเงิน พสัดุ      
2. พฒันาแหล่งเรียนรู้และสื�อ  เพื�อพฒันาศกัยภาพการ
เรียนของนกัเรียน  เช่น  หอ้งสมุดใหท้นัสมยั และมี
หนงัสือสาํหรับคน้ควา้ที�หลากหลาย  หอ้งปฏิบติัการ
ทางภาษา  หอ้งวทิยาศาสตร์ 
3. พฒันาสนามเด็กเล่น และจดัหาอุปกรณ์ใหเ้พียงพอ 
4. อุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องเรียนชาํรุดและอาจเป็น
อนัตรายต่อนกัเรียน 
5. พฒันาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนใหสู้งขึ&น 
I. ปรับปรุงหอ้งเรียนใหมี้อุปกรณ์ที�ทนัสมยั เช่น 
เครื�องเล่นดีวดีี คอมพิวเตอร์ หรือโปรเจค็เตอร์ 
K. ปรับปรุงโรงอาหารใหเ้หมาะสมกบัจาํนวนนกัเรียน
และถูกสุขลกัษณะ 
M. พฒันาบุคลากรใหมี้ความสามารถในการจดัการ
เรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพและเนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญั  และส่งเสริมใหค้รูใชก้ระบวนวจิยัในชั&นเรียน
มาพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน  ฝึกฝนใหผู้เ้รียนมีทกัษะใน
การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  รักการเรียนรู้ และ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง 
 

. 



 

(ต่อ) 
ปัจจัยภายในสถานศึกษา 

จุดเด่น จุดควรพฒันา 
JJ.  มุ่งเน้นคุณภาพของผูเ้รียนให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของหลกัสูตร 
JT.  สถานศึกษาใหค้วามร่วมมือกบัชุมชนในการจดั
กิจกรรมต่างๆซึ�งกนัและกนั 
13. หน่วยงานตน้สังกดัใหก้ารสนบัสนุนการจดั
การศึกษาดว้ยการจดัหาครูในกลุ่มสาระที�ขาดแคลน 
มาเพิ�ม 

 

…. 

ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 

โอกาส อปุสรรค 
J.  บริเวณโดยรอบสถานศึกษามีโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กและขนาดกลางตั&งอยูร่ายรอบทาํให้เกิดการ
สนบัสนุนการจดัการศึกษาไดห้ลากหลายรูปแบบ 
T.  โรงเรียนตั&งอยูใ่นแหล่งชุมชน  การคมนาคมสะดวก 
R. จดัสาธารณูปโภคขั&นพื&นฐานใหพ้อเพียง 
L. เทคโนโลยมีีบทบาทในชีวิตประจาํวนัมากขึ&น  ทาํ
ใหต้อ้งจดัการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม 
P.  การอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม  ศิลปวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ�น 
I.  มีการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาโดยการจดั   
อบรม              และศึกษาดูงาน 
K.  โรงเรียนไดรั้บการยอมรับจากชุมชน 
M.  มีแหล่งเรียนรู้และสถานที�สาํคญัใกลส้ถานศึกษา    

J. สถานศึกษามีบริเวณคบัแคบไม่เหมาะสมกบัจาํนวน
นกัเรียน  การขยายพื&นที�ดาํเนินการไม่ไดเ้พราะติดวดั 
ลาํคลองและถนน  การส่งเสริมกิจกรรมนนัทนาการ
กลางแจง้ใหน้กัเรียนจึงกระทาํไม่ไดค้รบทุกกิจกรรม 
T. อตัรากาํลงัครูขาดเกณฑข์อง ก.ค.ศ. อยูใ่นเกณฑ์
ค่อนขา้งสูง  หากมีครูครบตามเกณฑจ์ะทาํใหคุ้ณภาพ
นกัเรียนสูงขึ&น 
 ผูป้กครองมีสภาพเศรษฐกิจไม่ดีพอ  มีรายไดน้อ้ย  
ครอบครัวแตกแยก  ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน 
  R. การใชเ้ทคโนโลยผีูเ้รียนมุ่งเนน้การเล่นเกม
มากกวา่การคน้หาความรู้ 
L.  สถานศึกษาอยูใ่นแหล่งชุมชนที�มีภาวะเสี�ยง  

 
 

ข้อเสนอแนะเพื'อพฒันาสถานศึกษา  
               1.  ใหค้รูเขม้งวด  กวดขนัและติดตามความประพฤติ  รวมทั&งแจง้ให้ผูป้กครองทราบกบันกัเรียนที�ขาด
ระเบียบ  ทั&งใหค้าํแนะนาํ  ชี& แจงใหเ้ห็นถึงโทษและความเสียหายของการขาดระเบียบวนิยั  จริยธรรม  คุณธรรม 
  T.  เชิญชวนผูป้กครองใหเ้ขา้มาช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน      



 

              3.  โรงเรียนขาดแคลนอตัรากาํลงัครูถึง   JP   คน   ส่งผลกระทบถึงการจดัการศึกษาในโรงเรียนหาก
โรงเรียนสามารถเพิ�มอตัรากาํลงัจะทาํใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดรั้บการพฒันาความรู้อยา่งหลากหลายมากขึ&น 

ทศิทางการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต 
 J.  ส่งเสริมใหค้รูจดัการเรียนการสอนที�พฒันาผูเ้รียนดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์  สังเคราะห์  แกปั้ญหา
และใชชุ้มชนเป็นแหล่งการเรียนรู้  ตลอดจนผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานไดต้ามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  และใช้
ขอ้มูลมาเปรียบเทียบเพื�อช่วยในการตดัสินใจ 
             T.  ส่งเสริมใหค้รูสอดแทรกจริยธรรม  คุณธรรม  การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวฒันธรรม  และ
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง  อนุรักษสิ์�งแวดลอ้มเพื�อให้รู้จกัดาํรงชีวติอยา่งพอเพียงและร่วมมือนุรักษพ์ลงังานเพื�อลด
ภาวะโลกร้อน 
 R.  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์มากขึ&นและหลากหลาย  ผูเ้รียนมีโอกาสไดเ้ลือกตาม
ความสนใจและความถนดัตามศกัยภาพของตนเอง   และรู้จกัการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการออกแบบ  ศึกษาคน้ควา้
ใหม้ากขึ&น 
 L.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะ  ดนตรี – นาฏศิลป์  และกีฬามากขึ&น  โดย
การจดัหาอุปกรณ์ต่างๆใหม้ากขึ&นและหลากหลาย   อาจผลิตขึ&นเองโดยสถานศึกษาจดับริการวสัดุอุปกรณ์ให ้ 
จดัซื&อโดยใชง้บประมาณของเทศบาล 
 P.  มีการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาอยา่งต่อเนื�อง  โดยการจดัใหมี้การทศันศึกษา  อบรม  ดูงาน  จดัหา
เอกสารและเทคโนโลยต่ีางๆใหค้รูไดศึ้กษา  คน้ควา้  พฒันาการเรียนการสอนและใชเ้ทคโนโลยไีดด้ว้ยตนเอง 
 I.  ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  รักษาวฒันธรรมประเพณีและเป็นตวัอยา่งที�ดี  ชุมชนใหก้ารยอมรับครูและ
โรงเรียนเป็นอยา่งดี  ครูจึงตอ้งรักษาไวป้ฏิบติัใหดี้ยิ�งขึ&นและปฏิบติัไดค้รบทุกคน 
 K.  ส่งเสริมใหชุ้มชนเขา้ร่วมมือกบัโรงเรียนใหม้ากขึ&น  โดยคณะครูตอ้งเป็นผูเ้สียสละ  จริงใจในการ
แกปั้ญหาต่างๆของเด็กและชุมชน  ช่วยเหลืองานต่างๆของชุมชน    
 M.  จดัภูมิทศัน์ให้ดูร่มรื�น  ปลอดภยั  และเอื&อต่อการเรียนรู้ใหม้ากขึ&น  โดยใชพ้ื&นที�ทุกส่วนใหเ้กิด
ประโยชน์มากที�สุด 
 Q.  ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา  หลกัสูตรทอ้งถิ�น  ใหท้นัต่อการเปลี�ยนแปลงของยคุสมยั  สอดคลอ้ง  
และเหมาะสมกบัผูเ้รียนเพื�อใหไ้ดป้ระสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย 
            JN.  จดักิจกรรมต่างๆที�ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรักการอ่าน   และติดตามการอ่านของนกัเรียนอยา่งต่อเนื�อง   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผลการประเมินใน  L  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ของ  กรมการปกครองท้องถิ'น  ปีการศึกษา 2556 

ชั#นประถมศึกษาปีที' 2 

ที� กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นกัเรียน 

ที�เขา้สอบ 
รวมเฉลี�ย ร้อยละ S.D. 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 71 21.51 71.69 3.76 
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 71 23.79 79.30 2.95 
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 71 23.01 76.71 4.12 
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 71 23.68 78.92 4.08 
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 71 22.28 74.27 3.11 
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 71 21.37 71.22 4.61 
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 71 22.11 73.71 4.41 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 71 17.92 59.72 3.28 

 
 

ชั#นประถมศึกษาปีที' 5 

ที� กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นกัเรียน 

ที�เขา้สอบ 
รวมเฉลี�ย ร้อยละ S.D. 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 77 30.83 61.66 6.27 
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 77 32.92 65.84 5.72 
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 77 29.88 59.77 5.34 
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 77 36.42 72.83 5.64 
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 77 41.35 82.70 5.65 
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 77 41.94 83.87 2.22 
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 77 35.22 4.07 3.18 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 77 29.22 58.44 5.96 

 
 
 
 
 
 



 

ชั#นมัธยมศึกษาปีที' 2 

ที� กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นกัเรียน 

ที�เขา้สอบ 
รวมเฉลี�ย ร้อยละ S.D. 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 54 26.41 52.81 4.38 
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 54 33.37 66.74 8.21 
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 54 25.94 51.89 3.28 
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 54 25.76 51.52 6.16 
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 54 30.31 60.63 45 
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 54 36.91 73.81 4.44 
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 54 31.57 63.15 3.60 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 54 30.43 60.85 4.43 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั (นครผลพิทยาคาร) ไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม (ครั& ง
ล่าสุด) ระดบัการศึกษาปฐมวยั   เมื�อวนัที�  4 – 6  กรกฎาคม  พ.ศ.2554  แสดงในตารางสรุปผล  ดงันี&  

การศึกษาขื#นพื#นฐาน :  ระดับการศึกษาปฐมวยั (8 – 9 ปี) 
ตัวบ่งชี#ที'มีคุณภาพระดับดีขึ#นไป  ได้แก่ 

ลาํดบัที� ตวับ่งชี& ที� ชื�อตวับ่งชี&  ระดบัคุณภาพ 
1 1 เด็กมีการพฒันาดา้นร่างกายสมวยั ดีมาก 
T T เด็กมีการพฒันาดา้นอารมณ์และจิตใจสมวยั ดีมาก 
R P เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั&นต่อไป ดีมาก 
L M ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน ดีมาก 
P Q ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วสิัยทศัน์ / พนัธกิจ และวตัถุ ดีมาก 
  ประสงคข์องการจดัตั&งสถานศึกษา  
I JN ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นที�ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ 

สถานศึกษา 
ดีมาก 

K JT ผลการส่งเสริมพฒันากสถานศึกษาเพื�อยกระดบัมารตราฐาน รักษามาตรฐาน 
และพฒันาสู่ความเป็นเลิศที�สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

M R เด็กมีการพฒันาดา้นสังคมสมวยั ดี 
Q L เด็กมีการพฒันาดา้นสติปัญญาสมวยั ดี 

N 



 

ลาํดบัที� ตวับ่งชี& ที� ชื�อตวับ่งชี&  ระดบัคุณภาพ 
JN I ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที�เนน้เด็กเป็นสาํคญั ดี 
JJ K ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา ดี 
JT JJ ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื�อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดี 

 

จุดเด่น 
  J. เด็กมีการพฒันาดา้นร่างกาย  อารมณ์  และจิตใจสมวยั ส่วนดา้นสังคมและสติปัญญามีการพฒันา
รองลงมา  เด็กมีความพร้อมที�จะศึกษาต่อในชั&นประถมศึกษา 
  T. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีศกัยภาพในการบริหารจดัการและพฒันาสถานศึกษาไออ้ย่างดี มีประสิทธิภาพ 
สถานศึกษามีผลการประเมินนภายนอกรอบสองระดบัปญมวบัในระดบัดีทุกมาตรฐาน  และสถานศึกษามีนโยบาย
ที�จะพฒันาคุณภาพการศึกาให้สูงขึ&น  โดยนาํขอ้เสนอแนะของ สมศ. มาดาํเนินการพฒันาอย่างต่อเนื�องในหลาย
โครงการ/กิจกรรม  ผลการดาํเนินงานเป็นที�ยอมรับของผูป้กครองและชุมชน  มีโครงการ/กิจกรรมที�ส่งเสริมอตั
ลกัษณ์ของเดก้ที�ว่า “เด็กปฐมวยัมีสุขภาพอนามยั ใส่ใจความสะอาด”  ผลการดาํเนินงานไดรั้บความสําเร็จเป็นอตั
ลกัษณ์ที�โดดเด่นและปฏิบติัไดเ้ป็นอยา่งดี  มีระบบการประกนัคุณภาพภายในมีประสิทธิผลคือเป็นแบบอยา่งที�ดี 
 

จุดที'ควรพฒันา 
  J. เด็กยงัความใฝ่รู้ สนใจขออ่านหนงัสือ คน้ความรู้ขอ้มูลจากหนงัสือไม่มากนกั  การจดักิจกรรมให้เด็ก
สืบคน้ สาํรวจและตั&งคาํถามเพื�อสร้างความเขา้ใจกบัสิ�งต่างๆ รอบตวัค่อนขา้งนอ้ย 
  T. ครูขาดการนาํผลการประเมินไปใชเ้พื�อพฒันาเด็กและพฒันาแนวทางการจดัประสบการณ์ 
ข้อแสนอแนะเพื'อพฒันาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณ์ และวธีิการประกนัคุณภาพ พ.ศ.8996 
  (. ด้านผลการจัดการศึกษา 
      เด็กควรไดรั้บการพฒันาใหมี้ทกัษะในการใฝ่รู้ใหม้ากขึ&น  โดยการจดักิจกรรมเกมการศึกษาและกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ใหม้าก และมีความหลากหลายยิ�งขึ&น เช่น การเล่นบทบาทสมมติ การเล่าเรื�องจากภาพ ปริศนาคาํ
ทาย เป็นตน้ 
  8. ด้านบริหารจัดการศึกษา 
       - ไม่มี – 
  6. ด้านการจัดการเรียนการสอนที'เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
      ครูควรติดตามบนัทึกและประเมินพฒันาการของเด็กอย่างครอบคลุมทุกด้าน มีการจดบนัทึกอย่าง
สมํ�าเสมอ ให้เป้นส่วนหนึ� งของกิจกรรมที�จดัให้เด็กในแต่ละวนั และควรแปลผลขอ้มูลที�เก็บรวบรวมไดโ้ดยอิง
กรอบพฒันาการตามวยั และเป้าหมายของการจดัประสบการณ์ของสถานศึกษา เพื�อนาํผลไปใช้พฒันาเด็ก และ
พฒันาการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหแ้ก่เด็ก 
  ;. ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
       - ไม่มี – 
 นวตักรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที'ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที'เป็นประโยชน์ต่อสังคม 



 

       - ไม่มี – 
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจําแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี# 
การศึกษาขั#นพื#นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวยั (8 - 9 ปี) 

การศึกษาขั&นพื&นฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวยั 
นํ&าหนกั 
คะแนน 

คะแนน 
ที�ได ้

ระดบั 
คุณภาพ 

กลุ่มตวับ่งชี#พื#นฐาน    

ตวับ่งชี& ที� J เดก็มีพฒันาดา้นร่างกายสมวยั P.NN L.PN ดีมาก 
ตวับ่งชี& ที� T เดก็มีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวยั P.NN L.PN ดีมาก 
ตวับ่งชี& ที� R เดก็มีพฒันาการดา้นสงัคมสมวยั P.NN L.NN ดี 
ตวับ่งชี& ที� L เดก็มีพฒันาดา้นสติปัญญาสมวยั JN.NN K.PN ดี 
ตวับ่งชี& ที� P เดก็มีความพร้อมศึกาต่อในชั&นต่อไป JN.NN Q.NN ดีมาก 
ตวับ่งชี& ที� I ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที�เนน้เดก็เป็นสาํคญั RP.NN TM.NN ดี 
ตวับ่งชี& ที� K ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา JP.NN JJ.PN ดี 
ตวับ่งชี& ที� M ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน P.NN L.MJ ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งชี#อตัลกัษณ์    

ตวับ่งชี& ที� Q  ผลการพฒันาใหบ้รรลุตรมปรัชญา ปณาน/วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และ T.PN T.PN ดีมาก 
                   วตัถุประสงคข์องการจดัตั&งสถานศึกษา    
ตวับ่งชี& ที� JN ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นที�ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ T.PN T.PN ดีมาก 
                    ของสถานศึกษา    

กลุ่มตวับ่งชี#มาตรการส่งเสริม    

ตวับ่งชี& ที� JJ ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื�อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา T.PN T.NN ดี 
ตวับ่งชี& ที� JT ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกาเพื�อยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐาน    
                       และพฒันาสู่ความเป็นเลิศที�สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูป    

คะแนนรวม JNN.NN MR.RJ ดี 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัการศึกษาปฐมวยั (T-P ปี) ประเภทโรงเรียน 
          � ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา MR.RJ คะแนน 
          � มีคุณภาพระดบั  ด ี
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
          � ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งชี&   ตั&งแต่ MN คะแนนขึ&นไป                                       � ใช่    � ไม่ใช่ 

          � มีตวับ่งชี& ที�ไดร้ะดบัดีขึ&นไป  JN  ตวับ่งชี&  จาก RT ตวับ่งชี&                          � ใช่    � ไม่ใช่ 
          � ไม่มีตวับ่งชี& ใดที�มีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน       � ใช่    � ไม่ใช่ 
ในภาพรวมสถานศึกษาจดัการศึกษาขั&นพื&นฐาน  ระดบัการศึกษาปฐมวยั (T – P ปี) 
          �  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา         �  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวง 



 

การศึกษาขั#นพื#นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวยั (8 - 9 ปี) 

การศึกษาขั&นพื&นฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวยั 
นํ&าหนกั 
คะแนน 

คะแนน 
ที�ได ้

ระดบั 
คุณภาพ 

มาตรฐานที' ( มาตรฐานที'ว่าด้วยผลการจดัการศึกษา    

กลุ่มตวับ่งชี#พื#นฐาน    

ตวับ่งชี& ที� J เดก็มีพฒันาดา้นร่างกายสมวยั P.NN L.PN ดีมาก 
ตวับ่งชี& ที� T เดก็มีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวยั P.NN L.PN ดีมาก 
ตวับ่งชี& ที� R เดก็มีพฒันาการดา้นสงัคมสมวยั P.NN L.NN ดี 
ตวับ่งชี& ที� L เดก็มีพฒันาดา้นสติปัญญาสมวยั JN.NN K.PN ดี 
ตวับ่งชี& ที� P เดก็มีความพร้อมศึกาต่อในชั&นต่อไป JN.NN Q.NN ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งชี#อตัลกัษณ์    

ตวับ่งชี& ที� Q  ผลการพฒันาใหบ้รรลุตรมปรัชญา ปณาน/วิสยัทศัน ์พนัธกิจ  และ T.PN T.PN ดีมาก 
                   วตัถุประสงคข์องการจดัตั&งสถานศึกษา    
ตวับ่งชี& ที� JN ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นที�ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ T.PN T.PN ดีมาก 
                    ของสถานศึกษา    

กลุ่มตวับ่งชี#มาตรการส่งเสริม    

ตวับ่งชี& ที� JJ ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื�อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา T.PN T.NN ดี 

มาตรฐานที' 8 มาตรฐานที'ว่าด้วยการบริหารจดัการศึกษา    

กลุ่มตวับ่งชี#พื#นฐาน    

ตวับ่งชี& ที� K ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา JP.NN JJ.PN ดี 

กลุ่มตวับ่งชี#มาตรการส่งเสริม    

ตวับ่งชี& ที� JT ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื�อยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐาน    
                       และพฒันาสู่ความเป็นเลิศที�สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา    

มาตรฐานที' 6 มาตรฐานที'ว่าด้วยการจดัการเรียนการสอนที'เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ    

กลุ่มตวับ่งชี#พื#นฐาน    

ตวับ่งชี& ที� I ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที�เนน้เดก็เป็นสาํคญั RP.NN TM.NN ดี 

มาตรฐานที' ; มาตรฐานที'ว่าด้วยการประกนัคุรภาพภายใน    

กลุ่มตวับ่งชี#พื#นฐาน    

ตวับ่งชี& ที� M ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน P.NN L.MJ ดีมาก 
คะแนนรวมทั&งหมด JNN.NN MR.RJ ดี 

 
 

... 
ระดับการศึกษาขั#นพื#นฐาน  :  ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 



 

ตัวบ่งชี#ที'มีคุรภาพระดับดีขึ#นไป  ได้แก่ 
ลาํดบัที� ตวับ่งชี& ที� ชื�อตวับ่งชี&  ระดบัคุณภาพ 

1 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ดีมาก 
T T ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที�พึงประสงค ์ ดีมาก 
R L ผูเ้รียนคิดเป็น  ทาํเป็น ดีมาก 
L I ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ดีมาก 
P K ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา ดีมาก 
I M พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา และตน้สังกดั ดีมาก 
K Q ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ และวตัถุประสงค ์ ดีมาก 
  ของการจดัตั&งสถานศึกษา  
M JN ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที� ส่งผลสะท้อนเอกลักษณ์ของ

สถานศึกษา 
ดีมาก 

Q JT ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื�อยกระดบัตวับ่งชี&  รักษาตวับ่งชี&   และ ดีมาก 
  พฒันาสู่ความเป็นเลิศที�สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

JN R ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง ดี 
JJ JJ ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื�อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดี 

 
ตัวบ่งชี#ที'มีคุณภาพตํ'ากว่าระดับดี   ไดแ้ก่ 

ลาํดบัที� ตวับ่งชี& ที� ชื�อตวับ่งชี&  ระดบัคุณภาพ 
1 P ผลสัมฤทธิq ทางการเรียนของผูเ้รียน พอใช ้

 
จุดเด่น 
  J. ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี คิดเป็นทาํเป็น มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที�พึงประสงค ์
  T. ครูมีความสามาสรถในการจดัการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
  R. สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา มีการพฒันาให้บรรลุตาม
ปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจและวตัถุประสงคข์องการจดัตั&งสถานศึกษา มีผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นที�ส่งผล
สะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา และมีพฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้
สังกดั 
 
จุดที'ควรพฒันา 
  ผลสัมฤทธิq ทางการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และศิลปะอยูใ่นระดบัคุณภาพดี อีก P กลุ่มสาระอยูใ่น
ระดบัคุณภาพพอใช ้กลุ่มสาระที�อยูใ่นระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงคือภาษาองักฤษ 



 

 
ข้อเสนอแนะเพื'อการพฒันาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.8996 
  (. ด้านผลการจัดการศึกษา 
      สถานศึกาสควรเร่งรัดพฒันาผลสัมฤทธิq ทางการเรียนให้สูงขึ&นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะกลุ่ม
สาระภาษาองักฤษควรไดรั้บการส่งเสริมพฒันามากเป็นพิเศษ โดยการจดัการสอนซ่อมเสริมอยา่งเป็นระบบ และมี
การทาํแบบทดสอบที�ไดม้าตรฐาน 
  8. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
       - ไม่มี – 
  6. ด้านการจัดการเรียนการสอนที'เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
       - ไม่มี – 
  ;. ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
       - ไม่มี – 
นวตักรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที'ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที'เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
       - ไม่มี – 

 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวง 
ระดับการศึกษาขั#นพื#นฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

การศึกษาขั&นพื&นฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวยั 
นํ&าหนกั 
คะแนน 

คะแนน 
ที�ได ้

ระดบั 
คุณภาพ 

กลุ่มตวับ่งชี#พื#นฐาน    

ตวับ่งชี& ที� J ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี JN.NN Q.PJ ดีมาก 

ตวับ่งชี& ที� T ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที�พึงประสงค ์ JN.NN Q.LQ ดีมาก 

ตวับ่งชี& ที� R ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง JN.NN M.QK ดี 

ตวับ่งชี& ที� L ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น JN.NN Q.LN ดีมาก 

ตวับ่งชี& ที� P ผลสมัฤทธิq ทางการเรียนของผูเ้รียน TN.NN JN.NLK พอใช ้
ตวับ่งชี& ที� I ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั JN.NN Q.NN ดีมาก 

ตวับ่งชี& ที� K ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา P.NN L.MN ดีมาก 

ตวับ่งชี& ที� M พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดั P.NN L.MJ ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งชี#อตัลกัษณ์    

ตวับ่งชี& ที� Q  ผลการพฒันาใหบ้รรลุตรมปรัชญา ปณาน/วิสยัทศัน ์พนัธกิจ  และ P.NN P.NN ดีมาก 
                   วตัถุประสงคข์องการจดัตั&งสถานศึกษา    
ตวับ่งชี& ที� JN ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นที�ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ P.NN P.NN ดีมาก 



 

                    ของสถานศึกษา    
0 

การศึกษาขั#นพื#นฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวยั นํ&าหนกั 
คะแนน 

คะแนน 
ที�ได ้

ระดบั 
คุณภาพ 

กลุ่มตวับ่งชี#มาตรการส่งเสริม    

ตวับ่งชี& ที� JJ ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื�อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา P.NN L.NN ดี 
ตวับ่งชี& ที� JT ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื�อยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐาน P.NN P.NN ดีมาก 
                       และพฒันาสู่ความเป็นเลิศที�สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา    

คะแนนรวมทั&งหมด JNN.NN MP.LP ดี 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตวับ่งชี&  ตั&งแต่ MN คะแนน ขึ&นไป    � ใช่    � ไม่ใช่ 

  สถานศึกษามีตวับ่งชี& ที�ไดร้ะดบัดีขึ&นไป JN ตวับ่งชี&  จากทั&งหมด JT ตวับ่งชี&     � ใช่    � ไม่ใช่ 
    สถานศึกษาไม่มีตวับ่งชี& ใดที�มีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุง หรือตอ้งปรับปปรุงเร่งด่วงน    � ใช่    � ไม่ใช่ 

          สรุปผลการจดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั&นพื&นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
          � สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา        � ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
 
 
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวง 
ระดับการศึกษาขั#นพื#นฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

การศึกษาขั&นพื&นฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวยั 
นํ&าหนกั 
คะแนน 

คะแนน 
ที�ได ้

ระดบั 
คุณภาพ 

มาตรฐานที' ( ผลการจดัการศึกษา    

กลุ่มตวับ่งชี#พื#นฐาน    

ตวับ่งชี& ที� J ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี JN.NN Q.PJ ดีมาก 

ตวับ่งชี& ที� T ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที�พึงประสงค ์ JN.NN Q.LQ ดีมาก 

ตวับ่งชี& ที� R ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง JN.NN M.QK ดี 

ตวับ่งชี& ที� L ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น JN.NN Q.LN ดีมาก 

ตวับ่งชี& ที� P ผลสมัฤทธิq ทางการเรียนของผูเ้รียน TN.NN JN.NLK พอใช ้

กลุ่มตวับ่งชี#อตัลกัษณ์    

ตวับ่งชี& ที� Q  ผลการพฒันาใหบ้รรลุตรมปรัชญา ปณาน/วิสยัทศัน ์พนัธกิจ  และ P.NN P.NN ดีมาก 
                   วตัถุประสงคข์องการจดัตั&งสถานศึกษา    
ตวับ่งชี& ที� JN ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นที�ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ P.NN P.NN ดีมาก 
                    ของสถานศึกษา    



 

…. 

การศึกษาขั&นพื&นฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวยั 
นํ&าหนกั 
คะแนน 

คะแนน 
ที�ได ้

ระดบั 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี#มาตรการส่งเสริม    

ตวับ่งชี& ที� JJ ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื�อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา P.NN L.NN ดี 

มาตรฐานที' 8 การบริหารจดัการศึกษา    

กลุ่มตวับ่งชี#พื#นฐาน    

ตวับ่งชี& ที� K ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา P.NN L.MN ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี#มาตรการส่งเสริม    

ตวับ่งชี& ที� JT ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื�อยกระดบัมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน 

P.NN P.NN ดีมาก 

                    และพฒันาสู่ความเป็นเลิศที�สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา    

มาตรฐานที' 6 การจดัการเรียนการสอนที'เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ    

กลุ่มตวับ่งชี#พื#นฐาน    

ตวับ่งชี& ที� I ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั JN.NN Q.NN ดีมาก 

มาตรฐานที' ; ว่าด้วยการประกนัคุณภาพภายใน    

กลุ่มตวับ่งชี#พื#นฐาน    

ตวับ่งชี& ที� M พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดั P.NN L.MJ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั&งหมด JNN.NN MP.LP ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

รายงานผลการทดสอบระดบัชาติขั&นพื&นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2556 ช่วงชั&นที� 2  (ชั&นประถมศึกษาปีที� 6) 

ฉบบัที�  2  ค่าสถิติระดบัโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
รหสัโรงเรียน  3073200501            โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร) 
สังกดั  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น    จงัหวดั  นครปฐม 
ขนาดโรงเรียน  กลาง  ที�ตั&งโรงเรียน ในเมือง 
วชิา  :  ภาษาไทย  (61) 

 จาํนวน 
ผูเ้ขา้สอบ คะแนนสูงสุด คะแนนตํ�าสุด คะแนนเฉลี�ย 

ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน มธัยฐาน ฐานนิยม 

ระดบัโรงเรียน LM KM.NN TM.NN PT.MM JT.QK PT.NN LM.NN* 
ระดบัจงัหวดั JN,KMQ QL.NN I.NN LQ.TN JP.LK PN.NN PT.NN 
ระดบัสงักดั LT,IJN QM.NN N.NN LP.TP JL.MR LL.NN LN.NN 
ระดบัประเทศ KRL,MTN JNN.NN N.NN LP.NT JL.QL LL.NN LN.NN 
* :  มีค่าฐานนิยมมากกวา่  J  ค่า 
 
 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 
คะแนนเตม็ 

ค่าสถิติ 
ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั ระดบัประเทศ 
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 
มาตรฐานการเรียนรู้ที�โรงเรียนควรเร่งพฒันาเนื�องจากคะแนนเฉลี�ยของโรงเรียนตํ�ากวา่คะแนนเฉลี�ยระดบัประเทศ ไดแ้ก่ 
  J.) มาตตรฐาน ท R.J 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

รายงานผลการทดสอบระดบัชาติขั&นพื&นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2556 ช่วงชั&นที� 2  (ชั&นประถมศึกษาปีที� 6) 

ฉบบัที�  2  ค่าสถิติระดบัโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
รหสัโรงเรียน  30732000501            โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร) 
สังกดั  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น    จงัหวดั  นครปฐม 
ขนาดโรงเรียน  กลาง  ที�ตั&งโรงเรียน ในเมือง 
วชิา  :  สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  (62) 

 จาํนวน 
ผูเ้ขา้สอบ คะแนนสูงสุด คะแนนตํ�าสุด คะแนนเฉลี�ย 

ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน มธัยฐาน ฐานนิยม 

ระดบัโรงเรียน LM II.NN TT.NN LJ.KJ Q.RN LT.NN RT.NN 
ระดบัจงัหวดั JN,KMQ QT.NN I.NN LT.NK JT.MN LT.NN RM.NN 
ระดบัสงักดั LT,INK QN.NN N.NN RM.IK JJ.QN RM.NN RI.NN 
ระดบัประเทศ KRL,KMJ QL.NN N.NN RM.RJ JJ.MR RM.NN RI.NN 

.. 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 

คะแนนเตม็ 
ค่าสถิติ 

ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั ระดบัประเทศ 
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 
มาตรฐานการเรียนรู้ที�โรงเรียนควรเร่งพฒันาเนื�องจากคะแนนเฉลี�ยของโรงเรียนตํ�ากวา่คะแนนเฉลี�ยระดบัประเทศ ไดแ้ก่ 

  J) มาตรฐาน ส L.R 
  T) มาตรฐาน ส J.2 



 

  R) มาตรฐาน ส P.T 
 
 
 

รายงานผลการทดสอบระดบัชาติขั&นพื&นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2556 ช่วงชั&นที� 2  (ชั&นประถมศึกษาปีที� 6) 

ฉบบัที�  2  ค่าสถิติระดบัโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
รหสัโรงเรียน  3073200501            โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร) 
สังกดั  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น    จงัหวดั  นครปฐม 
ขนาดโรงเรียน  กลาง  ที�ตั&งโรงเรียน ในเมือง 
วชิา  :  ภาษาองักฤษ (63) 

 จาํนวน 
ผูเ้ขา้สอบ คะแนนสูงสุด คะแนนตํ�าสุด คะแนนเฉลี�ย 

ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน มธัยฐาน ฐานนิยม 

ระดบัโรงเรียน LM 55.00 12.50 31.04 9.41 30.00 30.00 
ระดบัจงัหวดั JN,KMQ 100.00 0.00 37.09 16.75 32.50 27.50 
ระดบัสงักดั LT,IJN 100.00 0.00 33.57 14.39 30.00 27.50 
ระดบัประเทศ KRL,MTT 100.00 0.00 33.82 15.20 30.00 27.50 
 

 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 

คะแนนเตม็ 
ค่าสถิติ 

ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั ระดบัประเทศ 
X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 

มาตรฐาน ต 1.1 100.00 29.31 11.61 35.39 17.18 32.98 15.87 32.72 16.23 
มาตรฐาน ต 1.2 100.00 22.92 20.31 36.46 30.06 31.92 27.63 32.26 28.20 
มาตรฐาน ต 1.3 100.00 31.25 13.23 37.26 20.45 33.64 18.61 34.02 19.17 
มาตรฐาน ต 2.1 100.00 40.28 29.63 51.50 35.80 42.30 32.95 44.37 34.04 
มาตรฐาน ต 2.2 100.00 32.29 34.60 28.72 32.95 27.64 33.35 27.72 32.78 
มาตรฐาน ต 4.1 100.00 37.50 26.02 36.98 27.26 33.61 25.78 34.07 26.10 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ที�โรงเรียนควรเร่งพฒันาเนื�องจากคะแนนเฉลี�ยของโรงเรียนตํ�ากวา่คะแนนเฉลี�ยระดบัประเทศ ไดแ้ก่ 

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



 

 
 
 
 
 

รายงานผลการทดสอบระดบัชาติขั&นพื&นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2556 ช่วงชั&นที� 2  (ชั&นประถมศึกษาปีที� 6) 

ฉบบัที�  2  ค่าสถิติระดบัโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
รหสัโรงเรียน  3073200501            โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร) 
สังกดั  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น    จงัหวดั  นครปฐม 
ขนาดโรงเรียน  กลาง  ที�ตั&งโรงเรียน ในเมือง 
วชิา  :  คณิตศาสตร์  (64) 

 จาํนวน 
ผูเ้ขา้สอบ คะแนนสูงสุด คะแนนตํ�าสุด คะแนนเฉลี�ย 

ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน มธัยฐาน ฐานนิยม 

ระดบัโรงเรียน LM KP.NN JN.NN RP.PT JL.TI RP.NN RN.NN 
ระดบัจงัหวดั JN,KQN JNN.NN N.NN LK.LI TN.KQ 45.00 35.00 
ระดบัสงักดั LT,PQJ JNN.NN N.NN LN.KR JM.QN 40.00 RN.NN 
ระดบัประเทศ KRL,ITT JNN.NN N.NN LJ.QP JQ.QQ LN.NN RN.NN 

 
 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 
คะแนนเตม็ 

ค่าสถิติ 
ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั ระดบัประเทศ 
X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 

มาตรฐาน ค 1.1 100.00 PI.TP TQ.KM IR.MQ TQ.LT PK.IR TQ.KN PM.KN RN.JQ 
มาตรฐาน ค 1.2 100.00 20.83 19.32 39.66 31.52 31.77 28.78 33.07 29.74 
มาตรฐาน ค 1.3 100.00 37.50 48.41 64.21 47.94 51.20 49.99 53.37 49.89 
มาตรฐาน ค J.L 100.00 20.83 30.33 26.28 31.59 23.79 29.83 24.16 30.07 
มาตรฐาน ค T.J 100.00 41.67 49.30 48.44 49.98 39.04 48.78 42.02 49.36 
มาตรฐาน ค T.T 100.00 29.86 26.56 47.72 32.37 39.43 31.83 41.47 32.46 
มาตรฐาน ค R.J 100.00 31.25 46.35 48.75 49.98 44.08 49.65 44.60 49.71 
มาตรฐาน ค R.2 100.00 70.83 45.45 66.06 47.35 63.50 48.14 63.63 48.11 
มาตรฐาน ค 4.1 100.00 20.83 40.61 34.00 47.37 24.86 43.22 26.10 LR.QT 
มาตรฐาน ค L.T  100.00 20.83 40.61 27.17 44.49 24.25 42.86 25.30 43.47 
มาตรฐาน ค 5.1 100.00 20.83 40.61 39.60 48.91 32.97 47.01 35.26 47.78 
มาตรฐาน ค 5.2 100.00 83.33 37.27 75.00 43.30 68.78 46.34 67.53 46.82 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ที�โรงเรียนควรเร่งพฒันาเนื�องจากคะแนนเฉลี�ยของโรงเรียนตํ�ากวา่คะแนนเฉลี�ยระดบัประเทศ  



 

ไดแ้ก่   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 
 
 
 

 
 

รายงานผลการทดสอบระดบัชาติขั&นพื&นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2556 ช่วงชั&นที� 2  (ชั&นประถมศึกษาปีที� 6) 

ฉบบัที�  2  ค่าสถิติระดบัโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
รหสัโรงเรียน  3073200501            โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร) 
สังกดั  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น    จงัหวดั  นครปฐม 
ขนาดโรงเรียน  กลาง  ที�ตั&งโรงเรียน ในเมือง 
วชิา  :  วทิยาศาสตร์  (65) 

 จาํนวน 
ผูเ้ขา้สอบ คะแนนสูงสุด คะแนนตํ�าสุด คะแนนเฉลี�ย 

ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน มธัยฐาน ฐานนิยม 

ระดบัโรงเรียน LM KI.PN JL.PN RK.MI JJ.RM RM.NN RM.PN 
ระดบัจงัหวดั JN,KMM QL.NN P.PN LN.LP JR.IQ RM.PN RM.NN 
ระดบัสงักดั LT,IJR JNN.NN N.NN RK.LI JT.QR RP.PN RT.PN 
ระดบัประเทศ KRL,MJK JNN.NN N.NN RK.LN JT.KQ RP.PN RT.PN 
 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 
คะแนนเตม็ 

ค่าสถิติ 
ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั ระดบัประเทศ 
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 
มาตรฐานการเรียนรู้ที�โรงเรียนควรเร่งพฒันาเนื�องจากคะแนนเฉลี�ยของโรงเรียนตํ�ากวา่คะแนนเฉลี�ยระดบัประเทศ ไดแ้ก่ 
  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  
   
 
 
 

รายงานผลการทดสอบระดบัชาติขั&นพื&นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2556 ช่วงชั&นที� 2  (ชั&นประถมศึกษาปีที� 6) 

ฉบบัที�  2  ค่าสถิติระดบัโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
รหสัโรงเรียน  3073200501            โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร) 
สังกดั  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น    จงัหวดั  นครปฐม 
ขนาดโรงเรียน  กลาง  ที�ตั&งโรงเรียน ในเมือง 
วชิา  :  สุขศึกษาและพลศึกษา  (66) 

 จาํนวน 
ผูเ้ขา้สอบ คะแนนสูงสุด คะแนนตํ�าสุด คะแนนเฉลี�ย 

ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน มธัยฐาน ฐานนิยม 

ระดบัโรงเรียน 48 84.00 44.00 65.58 9.99 66.00 72.00 
ระดบัจงัหวดั 10,788 100.00 4.00 66.60 14.66 68.00 72.00 
ระดบัสงักดั 42,612 100.00 0.00 62.07 15.79 64.00 68.00 
ระดบัประเทศ 734,815 100.00 0.00 61.69 16.11 64.00 68.00 
 
 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 
คะแนนเตม็ 

ค่าสถิติ 
ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั ระดบัประเทศ 
X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 

มาตรฐาน พ 1.1 100.00 65.97 28.46 68.80 28.23 64.74 30.12 63.68 30.20 
มาตรฐาน พ 2.1 100.00 80.56 23.41 75.57 25.69 70.66 28.08 69.91 28.45 
มาตรฐาน พ 3.1 100.00 40.97 26.56 48.07 29.68 43.95 29.14 42.93 29.27 
มาตรฐาน พ R.2 100.00 73.61 14.37 72.89 18.13 69.16 19.92 68.98 20.08 
มาตรฐาน พ 4.1 100.00 67.86 14.43 66.41 18.19 61.82 19.53 61.51 19.88 
มาตรฐาน พ 5.1 100.00 53.47 24.29 61.85 28.28 55.30 28.56 56.10 28.60 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ที�โรงเรียนควรเร่งพฒันาเนื�องจากคะแนนเฉลี�ยของโรงเรียนตํ�ากวา่คะแนนเฉลี�ยระดบัประเทศ 
ไดแ้ก่ 
  J) มาตรฐาน พ 5.1 
  2) มาตรฐาน พ 3.1 
 



 

 
 
 
 
 

รายงานผลการทดสอบระดบัชาติขั&นพื&นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2556 ช่วงชั&นที� 2  (ชั&นประถมศึกษาปีที� 6) 

ฉบบัที�  2  ค่าสถิติระดบัโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
รหสัโรงเรียน  3073200501            โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร) 
สังกดั  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น    จงัหวดั  นครปฐม 
ขนาดโรงเรียน  กลาง  ที�ตั&งโรงเรียน ในเมือง 
วชิา  :  ศิลปะ  (67) 

 จาํนวน 
ผูเ้ขา้สอบ คะแนนสูงสุด คะแนนตํ�าสุด คะแนนเฉลี�ย 

ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน มธัยฐาน ฐานนิยม 

ระดบัโรงเรียน 48 80.00 10.00 48.65 14.17 50.00 50.00 
ระดบัจงัหวดั 10,782 100.00 0.00 51.26 15.81 50.00 50.00 
ระดบัสงักดั 42,583 100.00 0.00 48.02 16.36 50.00 50.00 
ระดบัประเทศ 734,372 100.00 0.00 47.14 15.82 45.00 50.00 
 
 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 
คะแนนเตม็ 

ค่าสถิติ 
ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั ระดบัประเทศ 
X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 

มาตรฐาน ศ 1.1 100.00 38.19 25.45 36.80 27.49 35.30 27.36 34.86 27.24 
มาตรฐาน ศ J.2 100.00 59.72 31.15 58.48 28.76 52.19 29.21 52.74 29.50 
มาตรฐาน ศ T.1 100.00 76.39 26.32 74.61 27.98 69.78 30.18 67.35 30.45 
มาตรฐาน ศ T.2 100.00 23.96 30.60 29.79 33.13 28.58 32.79 28.18 32.35 
มาตรฐาน ศ R.1 100.00 34.38 25.83 44.99 26.79 42.88 27.06 41.15 26.14 
มาตรฐาน ศ R.2 100.00 38.54 32.66 37.90 34.00 39.47 33.51 38.33 33.10 
บูรณาการ JNN.NN IT.PN RT.RI II.PJ RJ.PM IN.NM RT.KI PQ.QN RT.JN 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ที�โรงเรียนควรเร่งพฒันาเนื�องจากคะแนนเฉลี�ยของโรงเรียนตํ�ากวา่คะแนนเฉลี�ยระดบัประเทศ 
ไดแ้ก่ 

1) มาตรฐาน ศ R.1 

2) มาตรฐาน ศ T.T 



 

 
 
 
 
 

รายงานผลการทดสอบระดบัชาติขั&นพื&นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2556 ช่วงชั&นที� 2  (ชั&นประถมศึกษาปีที� 6) 

ฉบบัที�  2  ค่าสถิติระดบัโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
รหสัโรงเรียน  3073200501            โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร) 
สังกดั  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น    จงัหวดั  นครปฐม 
ขนาดโรงเรียน  กลาง  ที�ตั&งโรงเรียน ในเมือง 
วชิา  :  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี (68) 

 จาํนวน 
ผูเ้ขา้สอบ คะแนนสูงสุด คะแนนตํ�าสุด คะแนนเฉลี�ย 

ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน มธัยฐาน ฐานนิยม 

ระดบัโรงเรียน 48 84.00 28.00 60.17 12.08 62.00 64.00 
ระดบัจงัหวดั 10,780 96.00 4.00 57.90 16.64 60.00 68.00 
ระดบัสงักดั 42,583 100.00 0.00 53.35 17.31 56.00 64.00 
ระดบัประเทศ 734,329 100.00 0.00 53.16 16.97 56.00 60.00 
 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 
คะแนนเตม็ 

ค่าสถิติ 
ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั ระดบัประเทศ 
X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 

มาตรฐาน ง 1.1 100.00 71.39 16.16 66.67 20.10 60.78 21.08 61.03 20.91 
มาตรฐาน ง T.1 100.00 33.33 47.14 30.51 46.04 31.38 46.41 31.75 46.55 
มาตรฐาน ง R.1 100.00 55.83 21.59 56.85 27.47 52.20 27.67 50.21 27.54 
มาตรฐาน ง 4.1 100.00 30.21 16.89 32.91 22.21 32.17 22.33 32.45 22.07 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ที�โรงเรียนควรเร่งพฒันาเนื�องจากคะแนนเฉลี�ยของโรงเรียนตํ�ากวา่คะแนนเฉลี�ยระดบัประเทศ 
ไดแ้ก่ 
  J) มาตรฐาน ง 4.1 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั&นพื&นฐาน (O-NET) 
ชั&นมธัยมศึกษาปีที� 3  ปีการศึกษา 2556 

ฉบบัที�  2  ค่าสถิติระดบัโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
รหสัโรงเรียน  3073200501            โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร) 
สังกดั  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น  จงัหวดันครปฐม 
วชิา  :  ภาษาไทย  (91) 

 
จาํนวนผูเ้ขา้สอบ 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนนตํ�าสุด คะแนนเฉลี�ย 
ส่วน

เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

มธัยฐาน ฐานนิยม 

ระดบัโรงเรียน 52 63.90 29.00 49.03 7.88 50.55 51.10 
ระดบัจงัหวดั 10,458 79.20 6.40 47.11 11.66 47.90 55.00 
ระดบัสงักดั 44,258 80.80 6.40 42.44 11.38 42.70 47.70 
ระดบัประเทศ 680,652 84.70 0.00 44.25 11.98 44.50 47.70 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ คะแนนเตม็ 

ค่าสถิติ 
ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั ระดบัประเทศ 

X  .D.S  X  .D.S  X  .D.S  X  .D.S  
มาตรฐาน ท 1.1 100.00 37.41 14.34 34.72 13.92 32.45 14.04 33.54 14.13 
มาตรฐาน ท 2.1 100.00 53.08 17.05 52.03 19.77 44.61 19.15 47.43 19.97 
มาตรฐาน ท 3.1 100.00 71.92 18.51 69.45 24.77 61.41 25.98 65.14 25.67 
มาตรฐาน ท 4.1 100.00 37.71 10.01 39.62 13.10 36.43 12.90 37.88 13.16 
มาตรฐาน ท 5.1 100.00 29.81 20.TL RK.RK TN.MP RT.IJ JQ.MR RL.QL TN.IL 
บูรณาการ 100.00 72.36 16.51 60.62 19.51 55.26 20.93 56.40 20.63 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ที�โรงเรียนควรเร่งพฒันาเนื�องจากคะแนนเฉลี�ยของโรงเรียนตํ�ากวา่คะแนนเฉลี�ยระดบัประเทศ 
ไดแ้ก่ 

1) มาตรฐาน ท P.1 

2) มาตรฐาน ท L.J 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั&นพื&นฐาน (O-NET) 
ชั&นมธัยมศึกษาปีที� 3  ปีการศึกษา 2556 

ฉบบัที�  2  ค่าสถิติระดบัโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
รหสัโรงเรียน  3073200501            โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร) 
สังกดั  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น    จงัหวดั  นครปฐม 
ขนาดโรงเรียน  กลาง  ที�ตั&งโรงเรียน ในเมือง 
วชิา  :  สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  (92) 

 
จาํนวนผูเ้ขา้สอบ 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนนตํ�าสุด คะแนนเฉลี�ย 
ส่วน

เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

มธัยฐาน ฐานนิยม 

ระดบัโรงเรียน PT IT.NN TL.NN LP.PL JN.JN LI.NN PT.NN 
ระดบัจงัหวดั JN,LRJ ML.NN I.NN LJ.QT JJ.RQ LT.NN LT.NN 
ระดบัสงักดั LL,JKM ML.NN L.NN RK.ML JN.MI RM.NN RL.NN 
ระดบัประเทศ IKQ,ITQ QN.NN N.NN RQ.RK JJ.RP RM.NN RM.NN 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ คะแนนเตม็ 

ค่าสถิติ 
ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั ระดบัประเทศ 

X  .D.S  X  .D.S  X  .D.S  X  .D.S  
มาตรฐาน ส 1.1 100.00 PN.NN JQ.KI PN.TJ TN.NP LL.JP TN.TR LI.JN TN.JR 
มาตรฐาน ส J.2 100.00 II.RP RN.PK IJ.PI RP.RL PK.QJ RI.NJ PQ.KR RP.QT 
มาตรฐาน ส T.1 100.00 LR.QJ JQ.RP PN.TK TJ.NR LP.IJ TJ.TR LK.PQ TJ.JP 
มาตรฐาน ส T.2 100.00 PT.PI RN.QN PP.KP RN.KL LQ.MR RN.MJ PT.PJ RN.MK 
มาตรฐาน ส R.1 100.00 PK.IQ TK.QK PJ.QR TK.LJ LL.KI TI.MI LM.NN TK.IR 
มาตรฐาน ส R.2 100.00 TI.QT JI.JT TP.NL JK.MI TP.KQ JK.QL TP.KJ JM.NT 
มาตรฐาน ส 4.1 100.00 TP.QI TM.PK RL.IP RR.RP RJ.JM RT.TM RR.RR RT.QN 
มาตรฐาน ส 4.2 100.00 PQ.JR TJ.TP RJ.JP JQ.PL TM.PM JQ.PQ TM.IP JM.KT 
มาตรฐาน ส 4.3 100.00 PN.QI RL.II PN.KI RP.RN LT.LI RP.LR LP.PI RP.QJ 
มาตรฐาน ส 5.1 100.00 TJ.JP JK.QL TN.KJ TJ.NJ TN.TP TN.PR TN.LI TN.MP 
มาตรฐาน ส 5.2 100.00 LJ.NR JQ.JQ LL.RQ TJ.MN RQ.JI TN.QM LJ.RN TJ.PJ 

 



 

มาตรฐานการเรียนรู้ที�โรงเรียนควรเร่งพฒันาเนื�องจากคะแนนเฉลี�ยของโรงเรียนตํ�ากวา่คะแนนเฉลี�ยระดบัประเทศไดแ้ก่ 
  1)  มาตรฐาน ส L.J 
  2)  มาตรฐาน ส T.J 
  3)  มาตรฐาน ส P.2 
 
 
 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั&นพื&นฐาน (O-NET) 
ชั&นมธัยมศึกษาปีที� 3  ปีการศึกษา 2556 

ฉบบัที�  2  ค่าสถิติระดบัโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
รหสัโรงเรียน  3073200501            โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร) 
สังกดั  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น    จงัหวดั  นครปฐม 
ขนาดโรงเรียน  กลาง  ที�ตั&งโรงเรียน ในเมือง 
วชิา  :  ภาษาองักฤษ  (93) 

 
จาํนวนผูเ้ขา้สอบ 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนนตํ�าสุด คะแนนเฉลี�ย 
ส่วน

เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

มธัยฐาน ฐานนิยม 

ระดบัโรงเรียน PT IT.NN JM.NN RM.RJ Q.PP RM.NN RL.NN 
ระดบัจงัหวดั JN,LPL QI.NN I.NN RJ.IJ JN.QN RN.NN TM.NN 
ระดบัสงักดั LL,TPM QN.NN T.NN TQ.TL Q.JT TM.NN TM.NN 
ระดบัประเทศ IMN,LLP JNN.NN N.NN RN.RP JN.PQ TM.NN TM.NN 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ คะแนนเตม็ 

ค่าสถิติ 
ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั ระดบัประเทศ 

X  .D.S  X  .D.S  X  .D.S  X  .D.S  
มาตรฐาน ต 1.1 100.00 RJ.LJ JR.JI RN.IK JL.PJ TM.IK JR.RR TQ.II JL.JR 
มาตรฐาน ต J.2 100.00 IT.PN TT.JL RR.KK JK.KT RN.IL JI.JN RJ.QR JK.JM 
มาตรฐาน ต J.3 100.00 TM.PQ Q.NN RT.TM JL.PQ TM.QQ JR.LM RN.IL JL.RM 
มาตรฐาน ต T.1 100.00 LK.LL TP.IJ RL.IQ TQ.RK RT.ML TQ.RL RR.IJ TQ.LI 
มาตรฐาน ต T.2 100.00 TL.IT JQ.NI TP.LJ TN.NJ TI.JR TN.LJ TP.KK TN.JI 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ที�โรงเรียนควรเร่งพฒันาเนื�องจากคะแนนเฉลี�ยของโรงเรียนตํ�ากวา่คะแนนเฉลี�ยระดบัประเทศไดแ้ก่ 

1) มาตรฐาน ต 1.R 
2) มาตรฐาน ต T.T 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั&นพื&นฐาน (O-NET) 
ชั&นมธัยมศึกษาปีที� 3  ปีการศึกษา 2556 

ฉบบัที�  2  ค่าสถิติระดบัโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
รหสัโรงเรียน  3073200501            โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร) 
สังกดั  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น    จงัหวดั  นครปฐม 
ขนาดโรงเรียน  กลาง  ที�ตั&งโรงเรียน ในเมือง 
วชิา  :  คณิตศาสตร์  (94) 

 
จาํนวนผูเ้ขา้สอบ 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนนตํ�าสุด คะแนนเฉลี�ย 
ส่วน

เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

มธัยฐาน ฐานนิยม 

ระดบัโรงเรียน PT PT.MN JN.LN TL.PK K.RI TL.MN TI.LN 
ระดบัจงัหวดั JN,LPJ JNN.NN N.NN TK.NQ JJ.QP TP.IN JQ.TN 
ระดบัสงักดั LL,TJP JNN.NN N.NN TL.PR Q.MK TT.LN JQ.TN 
ระดบัประเทศ IMN,NLP JNN.NN N.NN TP.LP JJ.TP TR.TN JQ.TN 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ คะแนนเตม็ 

ค่าสถิติ 
ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั ระดบัประเทศ 

X  .D.S  X  .D.S  X  .D.S  X  .D.S  
มาตรฐาน ค 1.1 100.00 RN.KK LI.JP TM.JM LL.QQ RN.NN LP.MR TM.LJ LP.JN 
มาตรฐาน ค J.2 100.00 RL.IT TM.IP RI.MQ RR.RP RL.MP RR.TI RP.LR RR.LQ 
มาตรฐาน ค J.3 100.00 TP.NN LR.RN LL.LK LQ.IQ LJ.QI LQ.RP LJ.LJ LQ.TI 
มาตรฐาน ค J.4 100.00 TP.QI RN.TJ TL.KL RN.NI TT.LR TQ.LJ TT.IJ TQ.PK 
มาตรฐาน ค T.1 100.00 TP.NN LR.RN RN.NK LP.MI RN.MK LI.TN TQ.MM LP.KK 
มาตรฐาน ค T.2 100.00 TL.RI TT.KP RJ.RR TI.JK TQ.PT TP.LN RN.LP TP.QR 
มาตรฐาน ค 3.2 100.00 TR.NM JQ.KI TI.RP TT.RT TT.PM TN.JJ TL.PP TJ.LM 
มาตรฐาน ค 4.1 100.00 TP.NN LR.RN JQ.TR RQ.LJ JK.NI RK.IJ JK.RK RK.MM 
มาตรฐาน ค 4.2 100.00 TI.LL TT.IQ RJ.PT TL.RQJ TQ.KP TR.PN RN.MK TL.RL 
มาตรฐาน ค 5.1 100.00 LJ.RP TM.QI LT.JI RN.QQ RM.MQ RJ.JN LN.JR RJ.PK 
มาตรฐาน ค 5.2 100.00 TP.NN RN.TT RI.TP RT.PL RR.JP RT.TM RL.TP RT.PT 
มาตรฐาน ค 5.3 100.00 JP.RM RI.NM JT.NI RT.PI JT.JK RT.IQ JT.JM RT.KJ 



 

มาตรฐาน ค 6.1 100.00 JP.KK JJ.QM JT.QR JI.PT M.MQ JR.QL JN.JM JP.JK 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ที�โรงเรียนควรเร่งพฒันาเนื�องจากคะแนนเฉลี�ยของโรงเรียนตํ�ากวา่คะแนนเฉลี�ยระดบัประเทศไดแ้ก่ 

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 

 

 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั&นพื&นฐาน (O-NET) 
ชั&นมธัยมศึกษาปีที� 3  ปีการศึกษา 2556 

ฉบบัที�  2  ค่าสถิติระดบัโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
รหสัโรงเรียน  3073200501            โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร) 
สังกดั  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น    จงัหวดั  นครปฐม 
ขนาดโรงเรียน  กลาง  ที�ตั&งโรงเรียน ในเมือง 
วชิา  :  วทิยาศาสตร์  (95) 

 
จาํนวนผูเ้ขา้สอบ 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนนตํ�าสุด คะแนนเฉลี�ย 
ส่วน

เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

มธัยฐาน ฐานนิยม 

ระดบัโรงเรียน PT KT.NN TI.NN PN.KR JJ.JI PJ.NN LI.NN* 
ระดบัจงัหวดั JN,LTI QI.NN JN.NN LN.TL JT.RJ RM.NN RI.NN 
ระดบัสงักดั LL,JRP QM.NN I.NN RI.RN JN.IP RL.NN RT.NN 
ระดบัประเทศ IKQ,JJR JNN.NN N.NN RK.QP JJ.IQ RI.NN RL.NN 

* : มีค่าฐานนิยมมากกวา่ 1 ค่า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ คะแนนเตม็ 

ค่าสถิติ 
ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั ระดบัประเทศ 

X  .D.S  X  .D.S  X  .D.S  X  .D.S  
มาตรฐาน ว 1.1 100.00 LQ.RI RN.RN LP.MI TK.MM LT.LK TM.RT LR.LQ TM.TJ 
มาตรฐาน ว J.2 100.00 LP.JQ RK.NR RQ.NI RL.NJ RL.TK RR.JM RI.NK RR.KR 
มาตรฐาน ว T.1 100.00 LI.IR TP.LQ PN.KJ TK.PQ LR.RN TP.KP LI.KJ TI.MM 
มาตรฐาน ว T.2 100.00 LM.NM TK.TMK RL.MQ TI.RQ RT.KI TK.NM RT.KL TI.IQ 
มาตรฐาน ว R.1 100.00 PT.TL TJ.QR LP.IK TR.KN RQ.IT TJ.KK LJ.PJ TT.KI 
มาตรฐาน ว R.2 100.00 LM.NM TJ.JN RL.LK TN.MR RN.MJ TN.NP RT.JR TN.KJ 
มาตรฐาน ว 4.1 100.00 IR.LI TM.RI LI.QL TI.KQ LJ.IP TI.RK LL.LR TI.KL 
มาตรฐาน ว 4.2 100.00 PR.MP TP.II PJ.TJ RL.RQ LM.PI RR.QN LQ.TJ RL.JJ 
มาตรฐาน ว 5.1 100.00 PP.KK JM.NJ RT.RN JK.RT TQ.NL JP.QN RN.LK JI.KR 
มาตรฐาน ว 6.1 100.00 TM.RK JK.KN TI.LK TJ.JM TK.TN TJ.RR TK.MT TJ.KT 



 

มาตรฐาน ว 7.1 100.00 LR.PQ TL.QR LT.JJ TI.KK RM.TM TI.QM LJ.NL TK.RT 
มาตรฐาน ว 7.2 100.00 LM.NM LQ.QI LM.RP LQ.QK LP.II LQ.MJ LI.MQ LQ.QN 
มาตรฐาน ว 8.1 100.00 KI.QT RP.QM PK.JK RI.KQ PN.MN RI.RM PT.QJ RI.PN 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ที�โรงเรียนควรเร่งพฒันาเนื�องจากคะแนนเฉลี�ยของโรงเรียนตํ�ากวา่คะแนนเฉลี�ยระดบัประเทศไดแ้ก่ 

1) มาตรฐาน ว T.1 

 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั&นพื&นฐาน (O-NET) 

ชั&นมธัยมศึกษาปีที� 3  ปีการศึกษา 2556 
ฉบบัที�  2  ค่าสถิติระดบัโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

รหสัโรงเรียน  3073200501            โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร) 
สังกดั  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั&นพื&นฐาน  จงัหวดันครปฐม 
วชิา  :  สุขศึกษาและพลศึกษา (96) 

 
จาํนวนผูเ้ขา้สอบ 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนนตํ�าสุด คะแนนเฉลี�ย 
ส่วน

เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

มธัยฐาน ฐานนิยม 

ระดบัโรงเรียน PTP MN.NN RP.NN IN.L JN.JL IT.PN IP.NN 
ระดบัจงัหวดั JN,LRT QN.NN K.PN IN.LK JN.II IT.PN IT.PN 
ระดบัสงักดั LL,JIQ QT.PN P.NN PI.QN JJ.QJ PK.PN IN.NN 
ระดบัประเทศ IKQ,LMR QP.NN T.PN PM.RN JJ.MN IN.NN IT.PN 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ คะแนนเตม็ 

ค่าสถิติ 
ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั ระดบัประเทศ 

X  .D.S  X  .D.S  X  .D.S  X  .D.S  
มาตรฐาน พ 1.1 100.00 IT.JM JQ.RK IL.LK TN.PJ PQ.RQ TJ.QP IJ.NK TJ.QL 
มาตรฐาน พ 2.1 100.00 IJ.MJ TJ.IP LQ.JJ JM.KK LP.TN JQ.NJ LI.KI JQ.NN 
มาตรฐาน พ 3.2 100.00 LQ.LP JL.QP PN.KK JL.PR LQ.NP JP.KN LQ.PM JP.TI 
มาตรฐาน พ 4.1 100.00 PM.RR JI.MI IN.MK JI.MT PI.IM JK.QP PM.PR JK.QN 
มาตรฐาน พ 5.1 100.00 II.QI JR.RP KJ.RI JP.JT IM.JK JI.QI IQ.PN JI.TL 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ที�โรงเรียนควรเร่งพฒันาเนื�องจากคะแนนเฉลี�ยของโรงเรียนตํ�ากวา่คะแนนเฉลี�ยระดบัประเทศไดแ้ก่ 
  1)  มาตรฐาน พ P.1 
  2)  มาตรฐาน พ L.1  
  3)  มาตรฐาน พ 3.2 
   

 



 

 
 
 
 
 
 

 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั&นพื&นฐาน (O-NET) 

ชั&นมธัยมศึกษาปีที� 3  ปีการศึกษา 2556 
ฉบบัที�  2  ค่าสถิติระดบัโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

รหสัโรงเรียน  3073200501            โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร) 
สังกดั  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั&นพื&นฐาน  จงัหวดันครปฐม 
วชิา  :  ศิลปะ  (97) 

 
จาํนวนผูเ้ขา้สอบ 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนนตํ�าสุด คะแนนเฉลี�ย 
ส่วน

เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

มธัยฐาน ฐานนิยม 

ระดบัโรงเรียน PT IT.PN TP.NN LJ.MM M.KL LJ.TP RK.PN 
ระดบัจงัหวดั JN,LRJ MN.NN JN.NN LP.RM Q.QL LP.NN LK.PN 
ระดบัสงักดั LL,JPI QP.NN K.PN LR.NP JN.RI LT.PN LN.NN 
ระดบัประเทศ IKQ,TIQ QP.NN T.PN LR.IP Q.QT LT.PN LP.NN 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ คะแนนเตม็ 

ค่าสถิติ 
ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั ระดบัประเทศ 

X  .D.S  X  .D.S  X  .D.S  X  .D.S  
มาตรฐาน ศ 1.1 100.00 RK.KL JM.TI LL.PK JM.KM LN.PL JM.MI LJ.TL JM.IP 
มาตรฐาน ศ J.2 100.00 RI.QT JM.JL LN.RR JQ.QK RM.TM TN.IL RM.LK TN.TN 
มาตรฐาน ศ T.1 100.00 LI.IR JP.QJ LQ.NT JI.KN LI.PJ JK.JJ LK.MI JI.IJ 
มาตรฐาน ศ T.2 100.00 LL.RMK TP.TT LK.KN TK.NJ LR.QI TK.KN LP.RJ TK.RR 
มาตรฐาน ศ R.1 100.00 RQ.PI JP.KP LJ.IT JK.NM LJ.QR JK.MT LJ.NM JI.MN 
มาตรฐาน ศ 3.2 100.00 TQ.IT TN.QL RN.QK TN.KL RN.PK TJ.NP RN.MP TN.MR 
บูรณาการ 100.00 KN.JQ RJ.LJ KP.LQ TM.KT II.KJ RN.RN IM.KI TQ.QR 
บูรณาการ 100.00 PK.IQ TI.IP IT.TM TK.RR IN.QM TQ.PL IT.IN TQ.NQ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ที�โรงเรียนควรเร่งพฒันาเนื�องจากคะแนนเฉลี�ยของโรงเรียนตํ�ากวา่คะแนนเฉลี�ยระดบัประเทศไดแ้ก่ 
  1)  มาตรฐาน ศ Q.2  2)  มาตรฐาน ศ J.1  3)  มาตรฐาน ศ 1.T  L)  มาตรฐาน ศ R.1 



 

  P)  มาตรฐาน ศ R.2  I)  มาตรฐาน ศ T.1  K)  มาตรฐาน ศ T.T  

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั&นพื&นฐาน (O-NET) 
ชั&นมธัยมศึกษาปีที� 3  ปีการศึกษา 2556 

ฉบบัที�  2  ค่าสถิติระดบัโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
รหสัโรงเรียน  3073200501            โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร) 
สังกดั  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั&นพื&นฐาน  จงัหวดันครปฐม 
วชิา  :  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี (98) 

 
จาํนวนผูเ้ขา้สอบ 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนนตํ�าสุด คะแนนเฉลี�ย 
ส่วน

เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

มธัยฐาน ฐานนิยม 

ระดบัโรงเรียน PT KT.NN JI.NN LR.QI JT.IM LL.NN LT.NN 
ระดบัจงัหวดั JN,LRJ QN.NN JN.NN LM.TT JR.IT PN.NN PN.NN 
ระดบัสงักดั LL,JPR MI.NN I.NN LT.LI JR.TQ LT.NN LM.NN 
ระดบัประเทศ IKQ,TLQ QT.NN N.NN LL.LI JR.LP LI.NN LM.NN 

 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ คะแนนเตม็ 

ค่าสถิติ 
ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั ระดบัประเทศ 

X  .D.S  X  .D.S  X  .D.S  X  .D.S  
มาตรฐาน ง 1.1 100.00 LK.TM JI.JI PJ.TT JI.NP LL.LP JP.MN LI.KN JI.NT 
มาตรฐาน ง T.1 100.00 LT.RJ JM.JJ LK.KM JQ.JM LT.KN JQ.NQ LL.KK JQ.NT 
มาตรฐาน ง R.1 100.00 TI.QT JJ.IN RT.JN JI.RT RN.NM JI.IR RN.IP JI.NT 
มาตรฐาน ง L.1 100.00 IK.QP TQ.TJ IM.KK TQ.NM PQ.RR RN.IM IT.QK RN.RM 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ที�โรงเรียนควรเร่งพฒันาเนื�องจากคะแนนเฉลี�ยของโรงเรียนตํ�ากวา่คะแนนเฉลี�ยระดบัประเทศไดแ้ก่ 

1) มาตรฐาน ง 3.1 
2) มาตรฐาน ง T.1 
 



 

 
 


