สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
ตามที่ โ รงเรี ย นเทศบาล๑วั ด เที ย นดั ด (นครผลพิ ท ยาคาร) ได้ ด าเนิ นการประเมิ นคุ ณ ภาพภายในสถานศึ กษา ประจาปี
การศึกษา 255๘ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดทารายงานประจาปีเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
บัด นี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึ กษา เสร็จเรี ยบร้อยแล้ ว จึงขอเสนอผลการประเมิ นคุ ณภาพภายใน
สถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้

ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ค่าเฉลี่ย

ระดับ สรุปผลการ
คุณภาพ ประเมิน

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก ๙๔.๓๒ ๕.๐๐
ดีเยี่ยม
เป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นา และมีความสามารถในการ ๘๗.๖๗ 4.๕๐
ดีเยี่ยม
บริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจานวนเด็กมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ เป็ น ๘๕.๐๐ 4.๕๐
ดีเยี่ยม
สังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาดาเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
๘๖.๐๐ 4.๕๐
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
๘๘.๗๐ 4.๕๐
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๘๗.๕๐ 4.๕๐
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๙๒.๗๔ ๕.๐๐
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพั ฒ นาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิ รูป การศึ กษาที่เป็ นมาตรการ ๘๗.๗๘ 4.๕๐
ดีเยี่ยม
เสริม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๙ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย
๘๖.๙๗ 4.๕๐
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๑๐ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเหมาะสมตามวัย
๘๙.๐๖ 4.๕๐
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๑๑ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม เหมาะสมตามวัย
๘๘.๐๑ 4.๕๐
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๑๒ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย
๘๓.๙๘ 4.๕๐
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น
๘๖.๖๗ 4.๕๐
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
๙๐.๒๔ 4.๕๐
ดีเยี่ยม
ค่าเฉลี่ยรวม
๘๘.๑๙ ๔.๖๑
ดีเยี่ยม
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย
 ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ
๘๘.๑๙
มีคุณภาพระดับ ๔.๖๑ ดีเยี่ยม
การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
 ใช่  ไม่ใช่
 มีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไม่ต่ากว่า 11 มาตรฐาน  ใช่  ไม่ใช่
 ไม่มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง
 ใช่  ไม่ใช่
สรุปว่า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ได้  ไม่ได้ มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ค่าเฉลี่ย

ระดับ สรุปผลการ
คุณภาพ ประเมิน

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุ ณธรรม จริย ธรรม มีค วามสามารถในการจัด การเรีย นรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ น ๙๒.๖๐ 5.๐0
ดีเยี่ยม
สาคัญ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นาและมีความสามารถในการ 9๕.๙๔ 5.00
ดีเยี่ยม
บริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจานวนผู้เรียนมีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุน
8๗.๒0 4.50
ดีเยี่ยม
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาดาเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8๗.๒๕ 4.50
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดทาและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๙๕.2๗ 5.๐0
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๘5.๕0 4.50
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๙6.6๗ 5.๐0
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการ ๙๘.๕๐ 5.๐0
ดีเยี่ยม
เสริม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๙ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
9๔.๗๙ 5.00
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน
๙๑.๐๕ 5.๐0
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมี ๙๑.๑๐ 5.๐0
ดีเยี่ยม
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ ๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
8๖.๕๘ 4.50
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒ นาตนเอง ๙๐.๘๕ 5.๐0
ดีเยี่ยม
อย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ
9๖.1๔ 5.๐0
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น
๙๑.๒๐ 5.๐0
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๑๖ ผู้บ ริห ารสถานศึกษา ครูแ ละผู้เรีย นมี คุ ณภาพเป็ นที่ ยอมรั บของผู้ ป กครองและ 9๔.๕๔ 5.00
ดีเยี่ยม
ชุมชน
ค่าเฉลี่ยรวม
๙๒.๒๐ 4.๘๘
ดีเยี่ยม
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ
๙๒.๒๐
มีคุณภาพระดับ 4.๘๘ ดีเยี่ยม
การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
 ใช่  ไม่ใช่
 มีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่า 12 มาตรฐาน
 ใช่  ไม่ใช่
 ไม่มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง
 ใช่  ไม่ใช่
สรุปว่า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ได้  ไม่ได้ มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข

คำนำ
ตามที่ ก ระทรวงมหาดไทย ได้ป ระกาศใช้ม าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึก ษา
ปฐมวัย เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็น
การส่ง เสริม สนับ สนุ น ก ากั บ ดูแ ล ตลอดจนตรวจสอบคุณ ภาพของสถานศึ ก ษาในสัง กั ด ให้ ส ามารถจั ด
การศึกษาได้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานกาหนดไว้ และในการดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สถานศึกษาจาเป็นต้องจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิ ดเผยต่อ สาธารณชน รวมทั้ ง เสนอต่อ ส านัก งานรับ รองมาตรฐานและประเมิ นคุณ ภาพการศึ ก ษา
(องค์การมหาชน) เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) สังกัดเทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ ได้ดาเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๖ มาตรฐาน และระดับการศึกษา
ปฐมวัย ๑๔ มาตรฐาน เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพตามรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้
มาเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

สำรบัญ
เรื่อง

หน้ำ

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียน

ก

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

๑

ตอนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา

2๓

ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

3๐

ตอนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาและการนาไปใช้

๑๑๓

ภาคผนวก

๑๒๑

รายชื่อคณะทางาน

๑๒๙

ตอนที่ ๑
ข้อมูลพืน้ ฐาน
๑. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านใหม่ อาเภอสามพราน
จัง หวั ด นครปฐม รหั ส ไปรษณี ย์ 73110 โทรศั พ ท์ 02-4290777 โทรสาร 02-4290777 ต่ อ 104
Website : www.td.ac.th สังกัดเทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เปิดสอนระดับชั้น
อนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 2๓ ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ 4 ไร่ 84 ตารางวา
ประวัติความเป็นมาโรงเรียน (โดยสังเขป)
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเที ยนดัด ตั้ งอยู่บ นที่ ดินของวัดเที ยนดัด เลขที่ 1/1 หมู่ ที่ 1 ตาบลบ้านใหม่
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. ประถมศึกษา พ.ศ. 2477 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2478
เดิมใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นที่เรียน ต่อมาพระยาอนุรตั น์ นฤผดุง นายอาเภอสามพราน ร่วมด้วยพระอธิการผล
(พระครูอาทรพิทยคุณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเทียนดัด และนายเติม วรรณดิลก (ศึกษาธิการอาเภอ) พร้อมด้วยราษฎร
พ่อค้า คหบดี ครู และนักเรียน ได้ร่วมกันหาเงินลงมือปลูกสร้าง เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2482 โดยใช้เงิน
ในการก่อสร้างทั้งสิ้น 4,875.34 บาท ซึ่งรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลด้วย 800 บาท เป็นอาคารเรียน แบบ ป.02
จานวน 4 ห้องเรียน ใต้ถุนสูง เสาล่าง เทคอนกรีต ชั้นบนเป็นไม้ เสาไม้ยาง ขื่อบน และพื้นใช้ไม้เต็ง ไม้ตะแบก
ฝา เพดานใช้ไม้ ย าง โรงเรียนหลัง นี้มี ขนาดกว้าง 8.10 x 30.14 เมตร มุ ขกลางยื่น 4 เมตร ตั้ง อยู่ริม แม่ น้า
ทางด้านตะวันตกของวัด
ปี พ.ศ. 2519 ท่านพระครูอาทรพิทยาคุณ (ผล) อดีตเจ้าอาวาส และพระครูมนูญกิจจานุวัตร(แสวง) อดีต
รองเจ้าอาวาส ร่วมกับคณะกรรมการศึกษาได้ขออาคารแบบ 017 ดัดแปลงบันได 2 ข้าง 10 ห้องเรียน ด้วยงบ
พิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 760,000 บาท โดยทางวัดรับเหมาเองและก่อสร้างในที่ดินแห่งใหม่มีเนื้อที่
ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน การได้รับงบพิเศษสร้างอาคารนี้ได้รับความอนุเคราะห์ จากนายชูสง่า ฤทธิประสาท อดีต
อธิบดีกรมการปกครอง และนายนนท์ วรรักษา อดีต ส.ส. จังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการดาเนินการได้ให้นาม
อาคารว่า “อาทรฤทธิประสาท” เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้มีอุปการะคุณ มีอาคารประกอบ คือ บ้านพักครู 2 หลัง สุขา
1 หลั ง โรงฝึ ก งาน 1 หลั ง ทางวัด ได้ จั ด ก่ อ ก าแพงกั้ น เป็ น คอนกรีต แบ่ ง เขต มี ก ารจัด การศึ ก ษาผู้ ใหญ่ ช่ ว ง
ปี พ.ศ. 2524 – 2527
ต่อมา พ.ศ. 2530 ทางโรงเรียนได้ขออนุมัติรื้ออาคารหลังที่ 1 (ป.02) ซึ่งสร้างมา 48 ปี ชารุดทรุดโทรมมาก
และทางราชการอนุมัติให้รื้อถอน ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2531 คณะกรรมการศึกษาฯได้ไปขอความอนุเคราะห์
จาก นายชาญ แต้ม คงคา ผู้จัดการโรงงานลูก กวาดเม่ งเซ้ ง จ ากัด ดาเนินการก่ อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.
105/29 พร้อมทาถนนคอนกรีตหน้าโรงเรียนตลอดแนว ถมสนาม ทาเสาธง สนามเด็กเล่น คิดเป็นมูลค่า 2 ล้าน
กว่าบาท ได้เปิ ดอาคารเรียนหลัง นี้ เมื่ อ วัน ที่ 11 มี น าคม พ.ศ.2535 และเปิ ดท าการสอนตั้ง แต่ชั้ นเด็ ก เล็ ก
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2535 อาคารเรียนไม่เพียงพอกับนักเรียนที่เพิ่มขึ้น นายวิลัย ซิ้มเจริญ ประธานกรรมการศึกษา
นายเกษม บุญประคอง กานันตาบลบ้านใหม่ สมัยนั้น และ อ.วาสนา รุ่งสฤษศักดิ์ อาจารย์ใหญ่สมัยนั้น ไปขอ
ความอนุเคราะห์ จาก นายชาญ แต้มคงคา ร่วมกับประชาชน บริษัท ห้างร้าน โรงงานต่าง ๆ ก่อสร้างอาคารเรียน
แบบพิเศษ 2/28 จานวน 18 ห้องเรียน และสร้างสนามบาสเกตบอล 1 สนาม สร้างเขื่อนตามแนวตลิ่งแม่น้าท่าจีน
สิ้นเงินงบประมาณ 8 ล้านกว่าบาท เปิดอาคารเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ปี พ.ศ. 2547 ก่อสร้างส้วม
แบบ สปช. 601/26 ได้รับ งบประมาณจากทางราชการ 90,900 บาท ซึ่ง ไม่ เพีย งพอ จึงของบประมาณ
สนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเทียนดัดเพิ่มเติมอีกจานวน 30,000 บาท
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ปีการศึกษา 2551 สานักงานเทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ได้ขอรับโอนโรงเรียน และสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาอนุมัติให้โรงเรียนวัดเทียนดัดโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนายทวีพล
แพเรือง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 และ นายไพรวัลย์ กวยรักษา นายกเทศมนตรี
ตาบลอ้อมใหญ่ ลงนามเอกสารการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา ทรัพย์สิน หนี้สินและบุคลากรของสถานศึกษา
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนจากเดิม “ โรงเรียน
วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) ” เป็น “ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) ” โดยใช้อักษรย่อ
ปักหน้า อกเสื้อนักเรียนด้านขวาใช้ ท.ด. เพิ่มอักษร ท.๑ อยู่เหนือคาว่า ท.ด. เป็น “ ท.๑ ท.ด.”
ปีการศึกษา 2552 เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ ได้ดาเนินการจัดสร้างอาคารเรียนขนาด 4 ชั้น 24 ห้องเรียน
ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งโดยบริ ษั ท เรื อ งศิ ริ จ ากั ด ใช้ ง บประมาณในการก่ อ สร้ า งทั้ ง สิ้ น 21,234,567 บาท
การก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบในปลายเดือนตุลาคม 2552
ปีการศึ กษา ๒๕๕๗ เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ ได้ดาเนินการจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้น ใต้ถุนโล่ง
ชั้นบนใช้เป็นห้องประชุม ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา
ปรัชญาโรงเรียน
: มีวินัย มีคุณธรรม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
คติพจน์ของโรงเรียน : สุวิชาโน ภว โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน : นักเรียนโรงเรียนวัดเทียนดัด มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี บุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน
พันธกิจ
1. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา
2. ปลูกฝังนักเรียนทุกคนให้มีวินัยและความอดทน
3. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
เป้าหมายของสถานศึกษา
เพื่อให้งานต่าง ๆ ของโรงเรียน มีการพัฒนาไปอย่างเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนและความต้องการของ
ชุมชน และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนจึงได้กาหนดเป้าหมายของโรงเรียนไว้ ดังนี้
1. นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2. นักเรียนเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม ปฏิบัติตามค่านิยมที่ดีงาม และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
3. ชุมชนให้การยอมรับ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
๑. การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยมุง่ เน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑.๑ พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน
ให้มีความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของผูเ้ รียนแต่ละบุคคล
๑.๒ พัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้
๑.๓ จัดหาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนทีท่ ันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน
๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้นาความรู้ด้านภูมปิ ัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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๒. การพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข
๒.๑ ส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ
ทางศีลธรรมและสังคม
๒.๒ จัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และสืบสานความเป็นไทย
๒.๓ จัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกในค่านิยมไทย และนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดารงชีวิต
๓. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ
๓.๑ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา
การบริหารงานของโรงเรียน แบ่งงานออกเป็น 6 งาน เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ โรงเรียนได้กาหนดโครงสร้างการบริหารงาน ดังแผนภูมิ
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)
เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่
หัวหน้าช่วงชั้น

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ

คณะกรรมการสถานศึกษา
หัวหน้าฝ่าย

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายธุรการฯ

ฝ่ายบุคลากร

ฝ่ายกิจการนักเรียน

ฝ่ายอาคารสถานที่

ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

-หลักสูตร
-กระบวนการเรียนรู้
-วัดผลประเมินผล
-สื่อ/นวัตกรรม
เทคโนโลยี
-ห้องสมุด/แหล่ง
เรียนรู้
-นิเทศการศึกษา
-แนะแนว
-ประกันคุณภาพ
ภายใน
-ส่งเสริมพัฒนา
-การวิจัย
-งานอื่นๆ

-จัดทางบประมาณ
-จัดสรรงบประมาณ
-การเงินงบประมาณ
-การเงินนอก
งบประมาณ
-การจัดซื้อ จัดจ้าง
-สวัสดิการต่างๆ
-การระดมทุน
ทรัพยากร
-พัสดุ สินทรัพย์
-ตรวจสอบ ติดตาม
-งานอื่นๆ

-อัตรากาลัง
-การสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง
-การส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
-ความดี ความชอบ
-การลา
-ทะเบียนประวัติ
-วินัย
-งานอื่นๆ

-งานทะเบียนนักเรียน
-งานแนะแนว
-งานกิจการ
-งานอนามัย
-งานชุมนุม
-งานสนับสนุนบริการ
-งานโภชนาการ
-งานอื่นๆ

-งานซ่อมบารุง
-งานปรับปรุงภูมิทัศน์
-งานบริการอาคาร
สถานที่
-งานอื่นๆ

-งานข้อมูล
สารสนเทศ
-งานประชาสัมพันธ์
-วิทยุชุมชน
-งานอื่นๆ
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แผนผังบริเวณโรงเรียน

1. อาคารเรียน 1 ขนาด 2 ชั้น 10 ห้องเรียน
2. อาคารเรียน 2 ขนาด 2 ชั้น 8 ห้องเรียน
3. อาคารเรียน 3 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้องเรียน
4. อาคารเรียน 4 ขนาด 4 ชั้น 24 ห้องเรียน
5. ซุ้มพระพุทธรูป
6. ห้องสุขา
7. ที่แปรงฟัน
8. อาคารพลศึกษา
9. ถังเก็บน้าฝน
10. อาคารอเนกประสงค์ ขนาด 2 ชั้น
11. ห้องสุขา
12. หอกระจายเสียง
13. เสาธงชาติ
14. น้าพุ
15. วัดเทียนดัด
16. คลองสาธารณะ
17. แม่น้าท่าจีน
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร
๑) ผู้อานวยการสถานศึกษา นายสุรพงษ์ อริยวัฒน์วงศ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สาขา บริหารการศึกษา โทรศัพท์ 081-7784014
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตงั้ แต่ 27 ธันวาคม 2545 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 11 ปี 8 เดือน
๒) รองผู้อานวยการสถานศึกษา(ตามมาตรฐานตาแหน่ง) จานวน 2 คน
๒.๑ ชื่อ-สกุล นางเสาวลักษณ์ อินแสน วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ 087 – 4999672
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตงั้ แต่ 14 พฤษภาคม 2550 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 8 ปี 4 เดือน
รับผิดชอบฝ่ายงานการเงิน
๒.2 ชื่อ-สกุล นายชสิทธิ์ภิวัฒน์ กันยายน วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ 084 – 5279896
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตงั้ แต่ 1๖ ตุลาคม 255๗ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา - ปี 6 เดือน
รับผิดชอบฝ่ายงานวิชาการ
๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน
3.1 ข้าราชการครู/พนักงานครู
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

๑
๒
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

นายสุรพงษ์ อริยวัฒน์วงศ์
นางเสาวลักษณ์ อินแสน
นายชสิทธิ์ภิวัฒน์ กันยายน
นางนพรัตน์ ตันเสถียร
นางอัญญาณี กิจฉลอง
นางสาวศิรินาถ อาภาชร
นายกุลวิณ ถานะกอง
นางสาวพวงแก้ว โคจรานนท์
นางสาวสุมารีย์ สวนเวียง
นางวิราภรณ์ รัตนอารี
นายสมชาย มีเคน
นางทองคา ปรินแคน
นางการเวก ลิขิตผลิน
นายสุริยน สุทัศน์ ณ อยุธยา
นายทวี ทรัพย์รักษา
นางสาวกัญญาณัท คชเสนี
นางพรพิมล ธีระวิสุทธิ์
นายจักริน รณรื่น
นางสมใจ คาโท
นางสาวสุดใจ คาหวาย
นางสาววรรดี บัวทอง
นางสาวไพรินทร์ นาทวรทัต

อายุ
อายุ
ราชการ
57
39
58
34
41
13
59
35
58
38
58
38
57
31
57
34
56
36
55
34
55
31
55
31
55
29
51
30
51
9
50
3
50
23
48
2
41
5
40
4
40
6
40
8

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

คศ.๓
คศ.๓
คศ.2
คศ.2
คศ.๓
คศ.2
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.2
คศ.2
คศ.๓
คศ.2
คศ.๓
คศ.1
คศ.1
คศ.๓
ครูผู้ช่วย
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.2

ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.บ.
ค.บ.
ศษ.บ.
ค.บ.
ศษ.ม.
ศษ.บ.
ศษ.บ.
ศษ.บ.
ค.บ.
ค.บ.
กศ.ม.
ค.ม.
ศษ.บ.
ค.บ.
กศ.บ.
ค.บ.
ศษ.ม.
ค.บ.
ศษ.ม.

บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
ประถมศึกษา
คหกรรมศาสตร์
ประถมศึกษา
ภาษาไทย
จิตวิทยาแนะแนว
บริหารการศึกษา
ประถมศึกษา
พลศึกษา
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
เทคโนโลยีการศึกษา
บริหารการศึกษา
ประถมศึกษา
นาฏศิลป์
ดุริยางคศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารการศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
บริหารการศึกษา

…0…

สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

บริหาร
บริหาร
บริหาร
ไทย/สังคม
ไทย/คณิตฯ
ไทย/คณิตฯ
อังกฤษ
แนะแนว
ภาษาไทย
การงานฯ
สุขพละ
สังคมฯ
ภาษาไทย
สังคมฯ
สุขพละ
สังคมฯ
นาฏศิลป์
ดนตรี
วิทยาศาสตร์
อังกฤษ

จานวนครั้งและ
ชั่วโมงที่เข้ารับ
การพัฒนา/ปี

๒ ครั้ง ๑๘ ชม.
๕ ครั้ง ๑๐๖ ชม.
๓ ครั้ง ๖๐ ชม.
๓ ครั้ง ๖๐ ชม.
๓ ครั้ง ๖๐ ชม.
๕ ครั้ง ๑๑๐ ชม.
๓ ครั้ง ๖๐ ชม.
๓ ครั้ง ๖๐ ชม.
๕ ครั้ง ๑๑๐ ชม.
๓ ครั้ง ๖๐ ชม.
๓ ครั้ง ๖๐ ชม.
๓ ครั้ง ๖๐ ชม.
๓ ครั้ง ๖๐ ชม.
๔ ครั้ง ๔๑๒ ชม.
๓ ครั้ง ๖๐ ชม.
๔ ครั้ง ๗๘ ชม.
๓ ครั้ง ๖๐ ชม.
๓ ครั้ง ๖๐ ชม.
๓ ครั้ง ๖๐ ชม.
ทุกกลุ่มประสบการณ์ ๔ ครั้ง ๗๘ ชม.
ภาษาไทย
๓ ครั้ง ๖๐ ชม.
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ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

๒3
๒4
๒5
๒6
๒7
๒8
29
๓0
๓1
๓2
๓3
๓4
35
๓6
๓๗
๓๘
๓๙

นางสาวพิมลมาศ สุทธิสอาด
นางนันทิกาญจน์ ขาวอินทร์
นายสมเด็จ มันทราช
นายพิเชษฐ์ หงษ์ทอง
นางมาลวิกา จินดาสิงห์
นางสาวลัคนรา โตทรัพย์
นางสาวนิภาพร สร้อยพวง
นางสาวนิตยา ภิรมย์ฤทธิ์
นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม
นางศรัณยา เจริญจิตร์
นางฉัฐรัชต์ เต่าบารุง
นางชลดา รักแจ้ง
นางสาวจตุพร วิริยานุภาพ
นางสาวกรรณิการ์ ธีสระ
นางวทันยา ทองรอด
นางสาวเสาวภา สังขชัย
นายถนัด ราชเสนา

อายุ
อายุ
ราชการ
39
9
39
10
37
4
37
11
36
2
36
8
35
2
35
3
35
9
35
4
34
2
33
9
28
4
28
4
๓๙
๖
๔๙
๘
๕๔

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

วุฒิ

วิชาเอก

คศ.2
คศ.2
คศ.1
คศ.2
ครูผู้ช่วย
คศ.2
ครูผู้ช่วย
คศ.1
คศ.2
คศ.1
ครูผู้ช่วย
คศ.2
คศ.1
คศ.1
คศ.๑
คศ.๑
ครูผู้ช่วย

ศษ.ม.
ค.บ.
ศษ.ม.
ค.บ.
ค.บ.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
วท.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.บ.
ค.บ.
กศ.บ.
ศษ.ม
ศน.บ.

บริหารการศึกษา
ศิลปะ
บริหารการศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประถมศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
เทคโนโลยีการวัดผล
บริหารการศึกษา

อังกฤษ
ศิลปะ
คณิตฯ
วิทยาศาสตร์
ไทย/คณิต/วิทย์
อังกฤษ
ทุกกลุ่มประสบการณ์

ไทย/สังคม
ไทย/คณิต/วิทย์
คณิต/วิทย์
ไทย/คณิต/วิทย์

หลักสูตรและการสอน ทุกกลุ่มประสบการณ์

การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
การแนะแนว
บริหารการศึกษา
รัฐศาสนศาสตร์

ทุกกลุ่มประสบการณ์

ไทย/คณิต/วิทย์
คณิต/การงาน/
ทุกกลุ่มประสบการณ์

พละ/สุขศึกษา

จานวนครั้งและ
ชั่วโมงที่เข้ารับ
การพัฒนา/ปี

๓ ครั้ง ๔๘ ชม.
๓ ครั้ง ๔๘ ชม.
๓ ครั้ง ๔๘ ชม.
๓ ครั้ง ๔๘ ชม.
๓ ครั้ง ๔๘ ชม.
๓ ครั้ง ๔๘ ชม.
4 ครั้ง ๘๔ ชม.
4 ครั้ง ๘๔ ชม.
๓ ครั้ง ๔๘ ชม.
4 ครั้ง ๘๔ ชม.
๓ ครั้ง ๔๘ ชม.
๓ ครั้ง ๔๘ ชม.
๔ ครั้ง ๘๔ ชม.
๓ ครั้ง ๔๘ ชม.
๕ ครั้ง ๘๔ ชม.
๔ ครั้ง ๗๘ ชม.
๓ ครั้ง ๖๐ ชม.

3.2 พนักงานจ้าง (ปฏิบัติหน้าที่สอน)
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์
การสอน (ปี)

วุฒิ

วิชาเอก

สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

จ้างด้วยเงิน

๑

นางสาวศศิกมล ห้วยเรไร

31

2

ศษ.ม.

บริหารฯ

ทุกกลุ่มประสบการณ์

ทต.อ้อมใหญ่

วุฒิ

สาขา

ปฏิบัติหน้าที่

จ้างด้วยเงิน

การบัญชี

ฝ่ายธุรการ

ทต.อ้อมใหญ่

3.3 พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน)
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

ตาแหน่ง

๑

นางสาวโชติกา สิริภัครเสฏฐากร

21

ผช.ฝ่าย ปวช.
การเงิน
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3.4 สรุปจานวนบุคลากร
จานวนบุคลากร (คน)

ประเภท/ตาแหน่ง
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
- ผู้อานวยการ
- รองผู้อานวยการ
รวม
2. ครูผู้สอน
- ข้าราชการ/พนักงานครู
- พนักงานจ้าง(สอน)
- อื่นๆ (ระบุ)
รวม
3. บุคลากรสนับสนุน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนักงานจ้างทั่วไป
- ลูกจ้างประจา
- อื่นๆ (ระบุ)
รวม
รวมทั้งสิ้น

รวม

ต่ากว่า
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

-

-

1
2
3

-

1
2
3

-

๒๑
๒๑

๑๕
1
๑๖

-

๓๖
1
๓๗

1
1
1

21

๑๙

-

1
1
๔๑

ครูปฐมวัย
ครูกลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูกลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
ครูกลุม่ สาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
ครูกลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูกลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
จานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก
จานวนครูที่สอนตรงความถนัด
ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์

จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๒
จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๒
จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๒
จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๑
จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๑
จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๑
จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๐
จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๑
จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๑
จานวน - คน คิดเป็นร้อยละ ....
จานวน ๓๗ คน
จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๗
จานวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔๓
เท่ากับ 22 ชั่วโมง : สัปดาห์
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๔. ข้อมูลนักเรียน ( ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน 2558 )
จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 84๐ คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

เพศ

รวม

จานวนเฉลี่ย

ชาย

หญิง

2
2
4

21
38
59

23
40
63

44
78
122

22 : ห้อง
39 : ห้อง
31 : ห้อง

ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
รวม

2
2
2
2
2
2
12

59
42
37
38
35
30
241

30
43
36
36
39
35
219

89
85
73
74
74
65
460

45 : ห้อง
43 : ห้อง
37 : ห้อง
37 : ห้อง
37 : ห้อง
33 : ห้อง
38 : ห้อง

มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
รวม
รวมทั้งสิ้น

3
2
2
7
23

59
39
46
144
444

52
28
34
114
396

111
67
80
258
840

37 : ห้อง
34 : ห้อง
40 : ห้อง
37 : ห้อง
37 : ห้อง

อนุบาล ๑
อนุบาล ๒
รวม

จานวนเด็กพิเศษในโรงเรียน

ต่อห้อง

จานวน 10 คน

อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล
= 20 : 1
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับประถมศึกษา = 23 : 1
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา = 23 : 1

 เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
 เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
 เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
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ที่

รายการ

๑. จานวนนักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแล
ตนเองให้มีความปลอดภัย
๒. จานวนนักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ
๓. จานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม
๔. จานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ
๕. จานวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ
๖. จานวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
๗. จานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน)
๘. จานวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐
๙. จานวนนักเรียนที่เรียนซ้าชั้น
๑๐. จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
ปฐมวัย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
๑๑. จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬาและ

นันทนาการ ทั้งในและนอกหลักสูตร
๑๒. จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง
๑๓. จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน
๑๔. จานวนนักเรียนที่ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกโรงเรียน
๑๕. จานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรูจ้ ากการอ่านและบันทึกการสืบค้นจากเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่าเสมอ
๑๖. จานวนนักเรียนที่ผา่ นการประเมินความสามารถด้านการสือ่ สารตามทีก่ าหนด ใน
หลักสูตรสถานศึกษา
๑๗. จานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กาหนด ใน
หลักสูตรสถานศึกษา
๑๘. จานวนนั กเรียนที่ผ่ านเกณฑ์ การประเมิ นตามความสามารถด้านการแก้ ปัญ หา
ตามที่กาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา
๑๙. จานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต
ตามที่กาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา
๒๐. จานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี
ตามที่กาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา
หมายเหตุ : ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด 618 คน

จานวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ*

522

84.47

556

89.97

11
44
29
8
15
10
20
68
83
42
517

1.78
7.12
4.69
1.29
2.43
1.62
3.24
11.00
13.43
6.80
83.66

572
576
606
543

92.56
92.56
98.06
8.86

611

98.87

611

98.87

611

98.87

611

98.87

616

99.68
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๕. ข้อมูลอาคารสถานที่
ที่
๑. อาคารเรียน
๒. อาคารประกอบ
๓. ห้องน้า/ห้องส้วม
๔. สระว่ายน้า
๕. สนามเด็กเล่น
๖. สนามกีฬา

รายการ

จานวน
4 หลัง
๑ หลัง
2 หลัง
- สระ
- สนาม
- สนาม

๖. ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณรายรับรายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ 255๘ (ปีงบประมาณล่าสุด)
รายรับ
รายจ่าย
รายได้สถานศึกษา
(บาท)
(บาท)
ก. รายได้ที่จัดหาเอง
1. เงินที่มีผอู้ ุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ
2. เงินที่ได้จากการรับจ้างและที่ได้จากการจาหน่ายสิง่ ของ
3. เงินที่ได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ
4. เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบารุงการศึกษา
5. เงินที่ได้จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้นได้รบั
ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา
6. เงินที่ได้จากจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินบุคคล ได้รับประโยชน์จาก
การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา
๘,๒๙๐.๐๐
7. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา
๓๑,๗๖๒.๐๕
8. รายได้อื่น ๆ
ข. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง
งบประมาณให้สถานศึกษา และเงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน
1. เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง
งบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
2. เงินอุดหนุนทีร่ ัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตั้ง
งบประมาณให้สถานศึกษา
2.1 เงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน,ค่าใช้จ่าย
๒,๗๒๘,๔๒๐.๐๐ ๒,๖๗๖,๔๐๔.๐๐
ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา, ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน,
ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน, ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน, ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดของสถานศึกษา,
ในการพัฒนาการเรียนรูส้ ู่ประชาคมอาเซียน, ในการซ่อมแซม
อาคารเรียนฯลฯ
๐
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รายได้สถานศึกษา
2.2 เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2.3 เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน่
(ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)
3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
3.1.2 ค่ารายหัวส่วนเพิม่ (Top Up)
3.1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
3.1.4 ค่าหนังสือเรียน
3.1.5 ค่าอุปกรณ์การเรียน
3.1.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ค. เงินอื่นๆ (ระบุ)

รายรับ
(บาท)

รายจ่าย
(บาท)
-

๓๕,๐๐๐.๐๐

๓๕,๐๐๐.๐๐

๓,๑๒๔,๙๕๖.๐๐ ๑,๘๔๗,๑๑๕.๐๐
๑๐๒,๕๐๐.๐๐ ๙๔๙,๖๑๕.๖๐
๓๐๕,๗๓๐.๐๐ ๒๙๓,๒๕๐.๐๐
๔๗๑,๗๘๕.๐๐ ๔๖๒,๕๑๓.๐๐
๓๐๐,๑๒๐.๐๐ ๒๘๑,๙๔๕.๐๐
๔๖๙,๑๘๐.๐๐ ๔๖๙,๑๘๐.๐๐

รวม
๗,๕๗๗,๘๕๒.๐๕ ๗,๐๑๕,๐๗๒.๖๐
หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณของสถานศึกษาในปีงบประมาณล่าสุด
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
เงินรายได้สะสม เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.255๘

จานวน ๕๖๒,๗๗๙.๔๕ บาท
จานวน ๓,๑๒๒,๔๗๓.๔๒ บาท

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
7.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรมผสมผสานชุมชนเมือง มีโรงงานและสถาน
ประกอบการ ร้านค้าจานวนมาก มีประชากรประมาณ 7,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดเทียนดัด
โรงงานผลิตอุปกรณ์กีฬา โรงงานผลิตลูกกวาด โรงงานผลิตอุปกรณ์เกี่ ยวกับไฟฟ้า แรงสูง โรงงานดองผัก ธนาคาร
ร้านค้าต่างๆ อาชีพหลักของชุมชน คือ ชุมชนเกษตรกรรมทาสวนกล้วยไม้ สวนมะพร้ าวน้าหอม ส่วนใหญ่นับ ถือ
ศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีการจัดขบวนรถบุปผชาติ
7.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพหลัก คือพนักงานใช้
แรงงานตามโรงงาน บริษัทห้างร้าน สถานประกอบการ และอาชีพค้าขาย นับ ถือศาสนาพุท ธ และศาสนาคริส ต์
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 8,000 บาท
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7.3 โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
ปัจจัยภายในสถานศึกษา
จุดเด่น
1. ผู้บริหารมีภาวะผู้นา มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ใฝ่รู้และกล้าเปลี่ยนแปลง
2. ผู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์ มีมนุษย์สมั พันธ์ มีเทคนิค
ในการบริหาร
3. ผูบ้ ริหารส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพภายใน
4. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาอย่าง
หลากหลาย
5. ครูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอน
6. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม พูดจาไพเราะ แต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
7. ครูเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี
อนุรักษ์สงิ่ แวดล้อมและประหยัดทรัพยากร
8. จัดระดมทรัพยากรต่าง ๆ เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียน
9. จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกอย่าง
หลากหลาย
10. มุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของหลักสูตร
11. สถานศึกษาให้ความร่วมมือกับชุมชนในการจัด
กิจกรรมต่างๆซึ่งกันและกัน
12. หน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา
ด้วยการจัดหาครูในกลุม่ สาระที่ขาดแคลนมาเพิม่

จุดควรพัฒนา
1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสื่อ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การเรียนของนักเรียน เช่น ห้องสมุดให้ทันสมัย และ
มีหนังสือสาหรับค้นคว้าที่หลากหลาย
2. พัฒนาสนามเด็กเล่น และจัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอ
3. พัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน ฝึกฝนให้ผเู้ รียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

0
ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา
จุดเด่น
1. บริเวณโดยรอบสถานศึกษามีโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กและขนาดกลางตั้งอยูร่ ายรอบทาให้เกิดการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาได้หลากหลายรูปแบบ
2. โรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน การคมนาคมสะดวก
3. มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยการจัด
อบรมและศึกษาดูงาน
4. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชน
5. มีแหล่งเรียนรู้และสถานทีส่ าคัญใกล้สถานศึกษา

จุดควรพัฒนา
1. สถานศึกษามีบริเวณคับแคบไม่เหมาะสมกับจานวน
นักเรียน การขยายพื้นที่ดาเนินการไม่ได้เพราะติดวัด
ลาคลองและถนน การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ
กลางแจ้งให้นกั เรียนจึงกระทาไม่ได้ครบทุกกิจกรรม
3. การใช้เทคโนโลยีผเู้ รียนมุ่งเน้นการเล่นเกมมากกว่า
การค้นหาความรู้
4. สถานศึกษาอยู่ในแหล่งชุมชนทีม่ ีภาวะเสี่ยง
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๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ และหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕46
โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางดังนี้
8.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย
พัฒนาการ
จุดมุ่งหมาย
ด้านร่างกาย
ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี สามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก
แข็ ง แรง ใช้ ได้ อ ย่า งคล่อ งแคล่ ว และประสานสั ม พั น ธ์กั น สามารถช่ วยเหลื อ ตนเองได้
เหมาะสมตามวัย
ด้านอารมณ์และจิตใจ มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย ชื่นชม
และแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกาลังกาย
ด้านสังคม
มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ด้านสติปัญญา
มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญ หาได้เหมาะสมกับวัย มีจินตนาการ และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้
8.2 ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ป.๑

ป.๒

จานวนชั่วโมง/ปี*
ป.๓
ป.๔

๑. ภาษาไทย
200
200
200
160
๒. คณิตศาสตร์
200
200
200
160
๓. วิทยาศาสตร์
80
80
80
120
๔. สังคมศึกษา
80
80
80
80
- ประวัติศาสตร์
40
40
40
40
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา
80
80
80
80
๖. ศิลปะ
80
80
80
80
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
40
40
40
80
๘. ภาษาต่างประเทศ
40
40
40
80
๙. หน้าที่พลเมือง
40
40
40
40
๑๐. ท้องถิ่นของเรา
40
40
40
40
๑๑. คอมพิวเตอร์
40
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
120
120
120
120
รวมชั่วโมง 1,040 1,040 1,040
1,120
 จานวนชั่วโมงที่จัดให้กับนักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ 1,120 ชั่วโมง

ป.๕

ป.๖

160
160
120
80
40
80
80
80
80
40
40
40
120
1,120

160
160
120
80
40
80
80
80
80
40
40
40
120
1,120
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8.3 ระดับมัธยมศึกษา
จานวนชั่วโมง/ภาคเรียน*
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ภาษาไทย
120
120
120
คณิตศาสตร์
120
120
120
วิทยาศาสตร์
120
120
120
สังคมศึกษา
120
120
120
- ประวัติศาสตร์
40
40
40
สุขศึกษาและพลศึกษา
80
80
80
ศิลปะ
80
80
80
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
80
80
80
ภาษาต่างประเทศ
120
120
120
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
20
20
20
หน้าที่พลเมือง
20
20
20
ท้องถิ่นของเรา
20
20
20
คอมพิวเตอร์
20
20
20
ภาษาอังกฤษ
20
20
20
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
120
120
120
รวมชั่วโมง
1,240 1,240
1,240
 จานวนชั่วโมงที่จัดให้กับนักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ 1,๒40 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ม.๕

ม.๖

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
9.1 ห้องสมุดมีพื้นที่ขนาด ๖๐ ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจานวน ๒,๕50 เล่ม มีวารสาร/หนังสือพิมพ์
ให้บริการจานวน ๒ ฉบับ การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืน ใช้ระบบ E-Library 2000 มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จานวน 2 เครื่อง มีจานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด เฉลี่ย ๘๕ คน
ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๑ ของนักเรียนทั้งหมด มีการให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลมาใช้
บริการ เฉลี่ย - คน ต่อปี
9.2 ห้องปฏิบัตกิ ารทัง้ หมด ๑๑ ห้อง จาแนกเป็น
1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
จานวน ๒ ห้อง
2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จานวน ๓ ห้อง
3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา
จานวน 2 ห้อง
4) ห้องสือ่ ทันสมัย
จานวน 3 ห้อง
5) ห้องอาเซียนศึกษา
จานวน 1 ห้อง
9.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จานวน ๑๒๔ เครื่องจาแนกเป็น
1) ใช้เพื่อการเรียนการสอน
จานวน ๑๑๒ เครื่อง
2) ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
จานวน ๙๒ เครื่อง
โดยมีจานวนนักเรียนที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปีการศึกษาทีร่ ายงาน)
เฉลี่ย ๗๐ คน : ต่อวันคิดเป็นร้อยละ ๘.๙๕ ของนักเรียนทั้งหมด
3) ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (สานักงาน) จานวน ๑๒ เครื่อง
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9.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ที่

๑.
๒.
๓.

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี

ชื่อแหล่งเรียนรู้

ห้องสมุด
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องอาเซียนศึกษา

๒๔๐
๑๕๐
๗๘

9.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ที่

๑.
๒.
๓.
๔.

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี

ชื่อแหล่งเรียนรู้

วัดเทียนดัด
ฟาร์มจระเข้สามพราน
สวนนกยูงสามพราน
สวนกล้วยไม้

๗๐
๕
๓
๒๔

9.๖ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน
(ในปีการศึกษาที่รายงาน)
ที่

ชื่อ-สกุล

๑.
๒.
๓.
๔.

นางสมพร ปานเจริญ
นางทองคา ปรินแคน
นางวิราภรณ์ รัตนอารี
นายชัยศรี ลิ้มรักษา

ให้ความรู้เรื่อง

การทาดอกไม้จากผ้าใยบัว
การทาดอกไม้จากสายรัดพลาสติก
การทาดอกไม้จันทน์
กีฬา

๐๐๐

จานวนครั้ง/ปี

๓
๕
๑๒
๔๐
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๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
๑๐.๑ ผลงานดีเด่น
จากผลการแข่งขันงาน "เมืองโอ่งวิชาการ '๕๘" ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
ประเภท

สถานศึกษา
ผู้บริหาร (ระบุชื่อ)
ครู (ระบุชื่อ)
นักเรียน (ระบุชื่อ)
ด.ญ.ขวัญชนก วันดี
ด.ญ.นันทพร นาวะทิตย์
ด.ช.นัท เพชรพรศิริกุล
ด.ญ.ปาริชาติ ทองดี
ด.ญ.ฐิติกานต์ คาปุย
ด.ญ.บังอร ตายอด
ด.ญ.สุนสิ า ศรนุศิล
ด.ญ.นิชาภา สวยบารุง
ด.ญ.สุวิมล ดวงดาว
ด.ญ.สิริภัทร ภู่ย้อย
ด.ญ.วราภรณ์ ผลสง่า
ด.ญ.ธิดารัตน์ คมขา
ด.ญ.ตะวัน กางกั้น
ด.ญ.เสาวลักษณ์ ไพรสอน
น.ส.เบญจวรรณ หวังแลกลาง
น.ส.ชนัญชิดา ไชยเพ็ชร์
ด.ญ.ณัฐพร สุขสวัสดิ์
น.ส.ตาล ตายอด
ด.ญ.ธิวา กระแสสินธุ์
ด.ช.ธันวา อัครธรรมากุล
ด.ช.สุรเดช ศิลธรรม
ด.ช.ธนกร สวยบารุง
ด.ช.โชคอนันต์ สวนจันทร์
ด.ช.ภานุวัฒน์ ทองศรี
ด.ญ.พิมพ์สุภา ชัยฤทธิ์
ด.ญ.มลลัดดา กานหลวง
ด.ญ.ปพิชญา อุธร
ด.ญ.ภาวินีย์ ทองศรี
ด.ญ.ณัฐวดี กิจบารุง
ด.ญ.พีรพัฒน์ บุญไทย

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

-

-

เหรียญทอง (สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.๔-๖)
เหรียญทองแดง (คัดลายมือ ระดับชั้น ป.๑-๓)
เหรียญเงิน (โครงงาน กอท. ระดับชั้น ป.๔-๖)

เทศบาลเมืองราชบุรี
เทศบาลเมืองราชบุรี
เทศบาลเมืองราชบุรี

เหรียญทองแดง (โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.๔-๖) เทศบาลเมืองราชบุรี
เหรียญทองแดง (โครงงานภาษาไทย ระดับชั้น ป.๔-๖)

เทศบาลเมืองราชบุรี

เหรียญทองแดง (โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖)

เทศบาลเมืองราชบุรี

เหรียญทองแดง (คัดลายมือ ระดับชั้น ม.๑-๓)
เหรียญเงิน (กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้น ป.๔-๖)
เหรียญเงิน (กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.๑-๓)
เหรียญทอง (วาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.๑-๓)

เทศบาลเมืองราชบุรี
เทศบาลเมืองราชบุรี
เทศบาลเมืองราชบุรี
เทศบาลเมืองราชบุรี

เหรียญทอง (เดินตัวหนอน ปฐมวัย)

เทศบาลเมืองราชบุรี
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(ต่อ)
ประเภท

ด.ช.อภิสิทธิ์
ด.ช.วิวรณ์ ปิ่นคา
ด.ญ.ปารมีนย์ มูฮัมหมัดสะฮัก
ด.ญ.น้อง แช่จู
ด.ช.อภิสิทธ์ นันทบุตร
ด.ญ.อาทิตยา วิลัยวัฒน์
ด.ช.ปราโมทย์ หน่วยกลาง
ด.ญ.ไรวินท์ ฮุ้นรักษา
ด.ญ.สุปราณี กามขุนทด
ด.ญ.ตาล ตายอด
นางโสพิศ สุเปรมศรี
นายกฤษณะ สุมาลย์โรจน์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ

เหรียญทอง (ตัวต่อเลโก้ ปฐมวัย)

หน่วยงานที่ให้

เทศบาลเมืองราชบุรี

เหรียญทองแดง (โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓) เทศบาลเมืองราชบุรี
เหรียญทองแดง (โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓)

เทศบาลเมืองราชบุรี

เหรียญทอง (จัดสวนถาดแห้ง ผสม)

เทศบาลเมืองราชบุรี

๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสาเร็จ(ระดับปฐมวัย/การศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ที่

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
ทุกกลุ่มสาระ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
แก้ปัญหา/ปรับปรุง
-ครูทาวิจัยในชั้นเรียน
ครูวิจัยในชั้นเรียน
การเรียนการสอน
ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
ร้อยละ 100
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับ -จัดทาห้องการเรียนรู้
มีข้อมูลสมาชิกอาเซียน
อาเซียน
เกี่ยวกับอาเซียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดี นาไป -จัดกิจกรรมเลือกตั้ง
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ
ร้อยละ 100
ปรับหลักสูตรให้สอดคล้อง
-ปรับหลักสูตรให้ทันสมัย ปรับหลักสูตรทุกกลุ่ม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
สอดรับกับยุคปัจจุบัน
สาระ
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
-นานักเรียนไปเข้าค่าย
นักเรียนทุกระดับชั้น
ที่พึงประสงค์
ตามวัดที่มีศูนย์อบรม
ได้รับการอบรม
ด้านธรรมะ
เพื่อเสริมทักษะวิชาการ
-เข้าค่ายวิทยาศาสตร์หรือ นักเรียนชั้น ป.4 - ม.3
ค่ายวิชาการอื่นๆ
ไปเข้าค่ายวิชาการ
เพื่อเสริมทักษะทางด้าน
-จัดกิจกรรมด้าน
จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เสริมหลักสูตร
เพื่อเสริมทักษะประสบการณ์ -ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนทุกระดับชั้นได้
นอกโรงเรียน
ไปทัศนศึกษานอก
ห้องเรียน
เพื่อเสริมทักษะด้านดนตรี
-ฝึกทักษะด้านดนตรีสากล นักเรียนสมัครเข้าร่วม
และดนตรีไทย
กิจกรรมตามความสนใจ

1

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
สูงขึ้น

2

โครงการวิจัยในชั้นเรียน

3

โครงการอาเซียนศึกษา

4

โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต

5
6

โครงการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

7

โครงการเข้าค่ายวิชาการ

8

โครงการพัฒนาทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

9
10

โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ
ด้านดนตรี

0

วิธีดาเนินการ
(โดยย่อ)
-พัฒนาการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรมเสริม

18
ที่

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการโปรเจ็คแอ็พโพรส

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
เพื่อพัฒนาด้านวิชาการ

โครงการแข่งขันกีฬาสี
ภายในโรงเรียน
โครงการการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือเนตรนารี
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารการศึกษา

เพื่อเสริมทักษะด้านกีฬาและ
เชื่อมสามัคคี
เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออก

16

โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่

ซ่อมแซมอาคารที่ชารุดทรุด
โทรม

17

โครงการโรงเรียนน่าอยู่

โรงเรียนน่าอยู่

18

โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า

ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชารุด

19

โครงการนิเทศภายใน

ติดตามการเรียนการสอน

11
12
13
14
15

เพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์

วิธีดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(โดยย่อ)
(จานวน/ร้อยละ)
-พัฒนาการเรียนการสอน นักเรียนอนุบาล ๒
ด้วยโครงงาน
จะได้รับการสอนด้วย
โครงงาน
-จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน นักเรียนร้อยละ 100
เชื่อมความสามัคคี
ได้ร่วมกิจกรรมกีฬาสี
-นานักเรียนไปเข้าค่าย นักเรียนชั้น ป.4 - ม.3
พักแรมตามค่ายฝึก
เข้าค่ายพักแรม
-เรียนรู้เกี่ยวกับ
นักเรียนสมัครใจเข้าร่วม
ศิลปวัฒนธรรมไทย
กิจกรรม
-จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตาม
สนับสนุนการเรียน
บันทึกเสนอของครูผู้สอน
การสอน
-จัดจ้างซ่อมแซมอาคาร อาคารที่ชารุดได้รับ
เรียนที่ชารุดให้อยู่ใน
การซ่อมแซมให้ดีขึ้น
สภาพใช้การได้
และปลอดภัย
-ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ให้น่าอยู่
ให้สวยงามน่าอยู่
-สารวจอุปกรณ์ที่ชารุด ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า
-จัดจ้างซ่อมแซม
ที่ชารุดเพื่อปลอดภัยและ
สามารถใช้การได้ดี
-นิเทศติดตามการเรียน ครูที่สอนทุกระดับชั้น
การสอนของครูภาค
ได้รับการนิเทศภาคเรียน
เรียนละ 1 ครั้ง
ละ ๑ ครั้ง

๑๐ .๓ โครงการ/กิ จ กรรมพิ เ ศษ ที่ ด าเนิ น การตามนโยบายชาติ นโยบ ายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ฯลฯ ได้แก่
โครงการขยะทองคา : การรวบรวมขยะหรือสิ่งของเหลือใช้นามาจาหน่าย เช่น ขวดพลาสติก เป็นต้น
โครงการสะอาดน่าอยู่คู่เทียนดัด : นักเรียนช่วยกันทาความสะอาดบริเวณโรงเรียนตามเขตรับผิดชอบที่แต่ละ
ห้องได้รับมอบหมาย
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๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2557
๑๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
เพื่อการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ภ าวะผู้ น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ สถานศึ กษามี จานวนเด็ กมี ท รั พ ยากร และสภาพแวดล้ อมที่ ส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาดาเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็น
มาตรการเสริม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๙ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย
มาตรฐานที่ ๑๐ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเหมาะสมตามวัย
มาตรฐานที่ ๑๑ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม เหมาะสมตามวัย
มาตรฐานที่ ๑๒ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น
มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง
และชุมชน

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

สรุปผล
การประเมิน

5.00

ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน

4.00

ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน

4.50

ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน

4.50
4.50
4.50
4.50
4.50

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน

4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน
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๑๑.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ครูมี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม มี ค วามสามารถในการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ภ าวะผู้ น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ สถานศึ ก ษามี จ านวนผู้ เ รี ย น มี ท รั พ ยากร และสภาพแวดล้ อ ม
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาดาเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
มาตรฐานที่ ๕ สถานศึ กษาจั ด ท าและบริ ห ารหลักสู ต รสถานศึ กษาที่ เน้ นผู้ เรีย นเป็ น
สาคัญ
มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็น
มาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๙ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน
มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ ๑๒ ผู้ เ รี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด และอยู่ ร่ วมกั น ในสั ง คมได้ อ ย่ างมี
ความสุข
มาตรฐานที่ ๑๓ ผู้ เรี ย นมี ทั กษะในการแสวงหาความรู้ ด้ วยตนเอง รั กการเรี ย นรู้ แ ละ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น
มาตรฐานที่ ๑๖ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู แ ละผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ภาพเป็ น ที่ ย อมรั บ ของ
ผู้ปกครองและชุมชน

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

สรุปผล
การประเมิน

4.50

ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน

5.00

ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน

4.50

ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน

4.50
4.50

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน

4.50
4.50
4.50

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน

5.00
4.50
4.50

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน

4.50

ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน

4.50

ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน

4.50
4.50
5.00

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน

ได้มาตรฐาน
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๑2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
๑2.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
ระดับการศึกษาปฐมวัย
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพั ฒ นาให้บ รรลุ ตามปรัชญา ปณิ ธาน วิสัย ทั ศน์ พั นธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพั ฒ นาตามจุ ด เน้นและจุ ดเด่ นที่ ส่ง ผลสะท้ อนเป็ นเอกลั กษณ์
ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ตั วบ่ ง ชี้ ที่ ๑๒ ผลการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาสถานศึ ก ษาเพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐาน รั ก ษา
มาตรฐาน และพั ฒ นาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ที่ ส อดคล้ องกั บ แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม

ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 83.31 .คะแนน มีคุณภาพระดับ ดี
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง
 ไม่รับรอง

น้าหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

5.00
5.00
5.00
10.00
10.00
35.00
15.00
5.00

4.50
4.50
4.00
7.50
9.00
28.00
11.50
4.81

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

2.50
2.50

2.00
2.00

ดี
ดี

100.00

83.31

ดี
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๑๓.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)

น้าหนัก
คะแนน

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
10.00
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
10.00
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
10.00
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
10.00
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
20.00
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
10.00
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
5.00
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
5.00
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพั ฒ นาให้ บ รรลุ ต ามปรั ช ญา ปณิ ธาน วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และ 5.00
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพั ฒ นาตามจุ ด เน้ นและจุ ด เด่ น ที่ ส่ ง ผลสะท้ อ นเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข อง 5.00
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
5.00
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ 5.00
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม 100.00

ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 85.45 คะแนน มีคุณภาพระดับ ดี
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง
 ไม่รับรอง

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

9.51
9.49
8.97
9.40
10.047
9.00
4.80
4.81

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

4.00
5.00

ดี
ดี

85.45

ดี

ตอนที่ ๒
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีของสถานศึกษา
๑. การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๖ ฝ่าย
โดยแบ่งเป็น ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายธุรการและการเงิน ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายอาคารสถานที่ และฝ่าย
สัมพันธ์ชุมชน ส่วนการบริหารงานทั้ง ๖ ฝ่าย ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้เทคนิคการบริหาร
แบบ PDCA ซึ่งเริ่มจาก การวางแผน (P=Plan) แต่ละฝ่ายจะมีแผนปฏิบัติงานประจาปี ที่ มีรายละเอียดครบถ้วน
สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการนาแผนไปปฏิบัติ (D = Do) ในขณะที่กาลังดาเนินการตาม
แผนนั้นผู้รับผิดชอบ จะมีการตรวจสอบ ประเมินว่าสิ่งที่ดาเนินการไปนั้นได้ผลเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ อย่างไร
(C = Check) และหากตรวจสอบพบข้อ ผิดพลาด ข้อสังเกตต่างๆ ก็ จ ะนาไปปรับ ปรุง แก้ ไขต่อไป (A = Action)
เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่ออย่างเนื่องและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ สารับโครงสร้างการบริหารงานมีดังนี้
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่
หัวหน้าช่วงชั้น

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ

คณะกรรมการสถานศึกษา
หัวหน้าฝ่าย

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายธุรการฯ

ฝ่ายบุคลากร

ฝ่ายกิจการนักเรียน

ฝ่ายอาคารสถานที่

ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

-หลักสูตร
-กระบวนการเรียนรู้
-วัดผลประเมินผล
-สื่อ/นวัตกรรม
เทคโนโลยี
-ห้องสมุด/แหล่ง
เรียนรู้
-นิเทศการศึกษา
-แนะแนว
-ประกันคุณภาพ
ภายใน
-ส่งเสริมพัฒนา
-การวิจัย
-งานอื่นๆ

-จัดทางบประมาณ
-จัดสรรงบประมาณ
-การเงินงบประมาณ
-การเงินนอก
งบประมาณ
-การจัดซื้อ จัดจ้าง
-สวัสดิการต่างๆ
-การระดมทุน
ทรัพยากร
-พัสดุ สินทรัพย์
-ตรวจสอบ ติดตาม
-งานอื่นๆ

-อัตรากาลัง
-การสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง
-การส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
-ความดี ความชอบ
-การลา
-ทะเบียนประวัติ
-วินัย
-งานอื่นๆ

-งานทะเบียนนักเรียน
-งานแนะแนว
-งานกิจการ
-งานอนามัย
-งานชุมนุม
-งานสนับสนุนบริการ
-งานโภชนาการ
-งานอื่นๆ

-งานซ่อมบารุง
-งานปรับปรุงภูมิทัศน์
-งานบริการอาคาร
สถานที่
-งานอื่นๆ

-งานข้อมูล
สารสนเทศ
-งานประชาสัมพันธ์
-วิทยุชุมชน
-งานอื่นๆ
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๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
นักเรียนโรงเรียนวัดเทียนดัด มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม
ก้าวทันเทคโนโลยี บุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน
พันธกิจ
๑. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา
๒. ปลูกฝังนักเรียนทุกคนให้มีวินัยและความอดทน
๓. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาการจัดการศึกษาโดย
มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญ

๒. การพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดี
คนเก่งและมีความสุข

๓. การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ

แนวทางการพัฒนา
๑.๑ พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความ
หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน ให้มีความ
เป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
๑.๒ พัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้
๑.๓ จัดหาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย
และเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน
๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้นาความรู้ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๒.๑ ส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ ให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบทางศีลธรรม
และสังคม
๒.๒ จัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี และสืบสานความเป็นไทย
๒.๓ จัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกในค่านิยมไทย และนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต
๓.๑ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการและวิชาชีพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายอาคารสถานที่
ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

ฝ่ายบุคลากร

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
๑. เพื่อปลูกฝังนักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
๒. เพื่อพัฒนานักเรียนเป็นผูม้ ีระบียบวินัย มีคุณธรรม ปฏิบตั ิตามค่านิยมที่ดีงาม และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
๓. เพื่อให้ชุมชนยอมรับ สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
 สะอาดน่าอยู่คู่เทียนดัด
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
 วงดนตรีลูกทุง่ มุง่ บริการชุมชน
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๓. การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. ส่งเสริมให้ครูจดั การเรียนการสอนที่พฒ
ั นาผูเ้ รียนด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาและ
ใช้ชุมชนเป็นแหล่งการเรียนรู้ ตลอดจนผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และใช้ข้อมูล
มาเปรียบเทียบเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
๒. ส่งเสริมให้ครูสอดแทรกจริยธรรม คุณธรรม การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้รู้จักดารงชีวิตอย่างพอเพียงและร่วมมือ อนุรักษ์พลังงานเพื่อลด
ภาวะโลกร้อน
๓. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้นและหลากหลาย ผู้เรียนมีโอกาสได้เลือกตาม
ความสนใจและความถนัดตามศักยภาพของตนเอง และรู้จักการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบ ศึกษาค้นคว้า
ให้มากขึ้น
๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี – นาฏศิลป์ และกีฬามากขึ้น โดย
การจัดหาอุปกรณ์ต่างๆให้มากขึ้นและหลากหลาย อาจผลิตขึ้นเองโดยสถานศึกษาจัดบริการวัสดุอุปกรณ์ให้ จัดซื้อ
โดยใช้งบประมาณของเทศบาล
๕. มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดให้มีการทัศนศึกษา อบรม ดูงาน จัดหา
เอกสารและเทคโนโลยีต่างๆให้ครูได้ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาการเรียนการสอนและใช้เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง
๖. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมประเพณีและเป็นตัวอย่างที่ดี ชุมชนให้การยอมรับครูและ
โรงเรียนเป็นอย่างดี ครูจึงต้องรักษาไว้ปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นและปฏิบัติได้ครบทุกคน
๗. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้าร่วมมือกับโรงเรียนให้มากขึน้ โดยคณะครูต้องเป็นผูเ้ สียสละ จริงใจในการแก้ปญ
ั หา
ต่างๆของเด็กและชุมชน ช่วยเหลืองานต่างๆของชุมชน
๘. จัดภูมิทัศน์ให้ดูร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรูใ้ ห้มากขึ้น โดยใช้พื้นที่ทุกส่วนให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด
๙. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย สอดคล้อง
และเหมาะสมกับผูเ้ รียนเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย
๑๐. จัดกิจกรรมต่างๆ ทีส่ ่งเสริมให้ผเู้ รียนรักการอ่าน และติดตามการอ่านของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
๔. การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษา
๑) ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยมุง่ เน้นพัฒนาผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
๑.๑ แนวทางการพัฒนา : พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลายตาม
ความต้องการของผูเ้ รียน ให้มีความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล

๐๐๐
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑

โครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้สูงขึ้น

๒

โครงการวิจัยในชั้นเรียน

แก้ปัญหา/ปรับปรุง
การเรียนการสอน

๓

โครงการอาเซียนศึกษา

พัฒนาศูนย์การเรียนรู้
เกี่ยวกับอาเซียน

๔

โครงการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

ปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายและสภาพ
ของโรงเรียน

๕

โครงการเข้าค่ายวิชาการ

นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง
ทางวิชาการ

๖

โครงการพัฒนาทักษะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์

เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์

๗

โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้สูงขึ้น

๘

โครงการโปรเจ็คแอ็พโพรส นักเรียนได้เรียนรู้
ตามความสนใจ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ภาษาไทย ๗๐%
คณิตฯ ๖๕%
วิทย์ฯ ๗๐%
สังคมฯ ๗๐%
ประวัติฯ๗๐%
สุขพละฯ ๘๐%
ศิลปะ ๘๐%
การงานฯ ๘๐%
อังกฤษ ๖๕%
ครูมีงานวิจัยในชั้นเรียน
ปีการศึกษาละ
ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นตาม
เป้าหมาย

ครูนาเสนอผลงานวิจัย
ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง

สนองมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายใน
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ท)ี่
มฐ.๑ ตช.๑, ๒
มฐ.๒ ตช.๒, ๓
มฐ.๔ ตช.๔
มฐ.๕ ตช.๒, ๔, ๕, ๖
มฐ.๗ ตช.๑, ๒, ๕
มฐ.๘ ตช.๑, ๒
มฐ.๑๐ ตช.๑
มฐ.๑๕ ตช.๑

มฐ.๑ ตช.๘
มฐ.๕ ตช.๔
มฐ.๗ ตช.๔
มฐ.๘ ตช.๑, ๒
จัดตั้งศูนย์อาเซียน
โรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้ มฐ.๑ ตช.๖ / มฐ.๒ ตช.๒
ศึกษาในโรงเรียน
อาเซียน
มฐ.๓ ตช.๑, ๓, ๔
จานวน ๑ ห้อง
มฐ.๕ ตช.๑, ๓, ๔
มฐ.๖ ตช.๒ / มฐ.๘ ตช.๑, ๒
มฐ.๑๖ ตช.๑, ๔
ปรับปรุงให้สอดคล้อง
ปรับปรุงหลักสูตร
มฐ.๑ ตช.๒ / มฐ.๒ ตช.๒, ๓
กับเป้าหมายและสภาพ สถานศึกษาให้
มฐ.๕ ตช.๑
ของโรงเรียน
เหมาะสมกับบริบทของ มฐ.๑๐ ตช.๑, ๔
สถานศึกษา
มฐ.๑๕ ตช.๑
มฐ.๑๖ ตช.๑, ๔
นักเรียนชั้น ป.๔
นักเรียนได้รับ
มฐ.๑ ตช.๒, ๔ / มฐ.๒ ตช.๒
ถึง ม.๓
ประสบการณ์ตรง
มฐ.๕ ตช.๔ / มฐ.๖ ตช.๑
-นักเรียนคิดเป็นทาเป็น มฐ.๘ ตช.๑ / มฐ.๑๕ ตช.๑
แก้ปัญหาเป็น
มฐ.๑๖ ตช.๑, ๔
นักเรียนระดับประถม
นักเรียนมีเจตคติที่ดตี ่อ มฐ.๑ ตช.๒, ๔, ๖
และระดับมัธยมมีเจตคติ วิชาวิทยาศาสตร์
มฐ.๒ ตช.๒ / มฐ.๕ ตช.๔
ที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
มฐ.๖ ตช.๒ / มฐ.๘ ตช.๑, ๒
มฐ.๑๕ ตช.๑
มฐ.๑๖ ตช.๑, ๔
ภาษาไทย ๗๐%
-นักเรียนได้รับ
มฐ.๑ ตช.๒, ๔,
คณิตฯ ๖๕%
การพัฒนาคุณภาพตาม มฐ.๒ ตช.๒, ๓
วิทย์ฯ ๗๐%
เกณฑ์มาตรฐาน
มฐ.๔ ตช.๑, ๒, ๔
สังคมฯ ๗๐%
การศึกษา
มฐ.๕ ตช.๑, ๔, ๕, ๖
ประวัติฯ๗๐%
-โรงเรียนมีความพร้อม มฐ.๗ ตช.๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘
สุขพละฯ ๘๐%
ในการรับการประเมิน มฐ.๘ ตช.๑, ๒
ศิลปะ ๘๐%
จาก สมศ.
มฐ.๑๐ ตช.๑, ๔
การงานฯ ๘๐%
มฐ.๑๕ ตช.๑, ๒
อังกฤษ ๖๕%
มฐ.๑๖ ตช.๑, ๔
นักเรียน-ผู้ปกครอง
นักเรียนมีโอกาสนา
มฐ.๑ ตช.๒, ๔, ๕, ๖
เข้าร่วมกิจกรรม
ทักษะไปประยุกต์ใช้
มฐ.๕ ตช.๔
นิทรรศการแสดง
ในชีวิตประจาวัน
มฐ.๙ ตช.๓
ผลงานนักเรียน
มฐ.๑๐ ตช.๑, ๒, ๓
มฐ.๑๑ ตช.๑, ๕
มฐ.๑๒ ตช.๒, ๓
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๑.๑ แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา (ต่อ)
ที่
๙

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับคุณภาพ
กิจกรรมสอนซ่อมเสริม
เพื่อยกระดับผลสอบโอเน็ต การศึกษาให้สูงขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลสอบโอเน็ตแต่ละวิชา ผลสอบโอเน็ตแต่ละวิชา
สูงกว่าระดับประเทศ
สูงกว่าค่าเฉลีย่
ระดับประเทศ

สนองมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายใน
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ท)ี่
มฐ.๑ ตช.๑, ๗
มฐ.๕ ตช.๔
มฐ.๘ ตช.๑
มฐ.๑๕ ตช.๑
มฐ.๑๖ ตช.๑, ๒, ๔

๑.๒ แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑๐ โครงการโรงเรียนน่าอยู่

โรงเรียนสะอาด
สวยงาม เอื้อต่อ
การเรียนรู้

๑๑ โครงการซ่อมแซมฝ้าเพดาน
ที่ชารุด

ซ่อมแซมฝ้าเพดาน
อาคาร๓ที่ชารุด

๑๒ โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์
ไฟฟ้า

ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่ชารุด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
พัฒนา ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารให้
พร้อมใช้งานและ
ปลอดภัย
สภาพแวดล้อมเอื้อต่อ
การเรียนรู้
ซ่อมแซมฝ้านเพดาน
ให้มีสภาพปลอดภัย
ต่อผู้เรียน
ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ให้อยู่ในสภาพใช้การได้
ดีและปลอดภัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-มีอุปกรณ์ทาความ
สะอาดครบ
-ระบบสาธารณูปโภค
ปลอดภัย น่าอยู่

สนองมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายใน
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ท)ี่
มฐ.๒ ตช.๒, ๓
มฐ.๓ ตช.๑, ๒
มฐ.๑๖ ตช.๑, ๔

-สภาพฝ้าเพดานอาคาร มฐ.๒ ตช.๒, ๓
เรียนปลอดภัย
มฐ.๓ ตช.๑, ๒
มฐ.๑๖ ตช.๑, ๔
-อุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมใช้ มฐ.๒ ตช.๒, ๓
งาน
มฐ.๓ ตช.๑, ๒
-อุปกรณ์ไฟฟ้า
มฐ.๑๖ ตช.๑, ๔
ปลอดภัย

๑.๓ แนวทางการพัฒนา : จัดหาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้เรียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๓ โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหาร
การศึกษา

วัตถุประสงค์
อานวยความสะดวกแก่
ผู้เรียนและครูผู้สอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่หลากหลาย
และทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูมีวัสดุ สื่อ
ประกอบการเรียน
การสอน

สนองมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายใน
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ท)ี่
มฐ.๑ ตช.๙
มฐ.๒ ตช.๒, ๓
มฐ.๓ ตช.๓
มฐ.๔ ตช.๑, ๒, ๓
มฐ.๑๕ ตช.๑, ๒
มฐ.๑๖ ตช.๑, ๔
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๑.๔ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนให้นาความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๔ โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้

วัตถุประสงค์
เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ
การเรียนรู้ของนักเรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-นักเรียนทุกระดับชั้น
ได้ไปทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้
-ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น หรือเชิญภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาให้
ความรู้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง
-นักเรียนจตคติทดี่ ีต่อ
การเรียน

สนองมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายใน
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ท)ี่
มฐ.๑ ตช.๒, ๔, ๖
มฐ.๒ ตช.๒
มฐ.๕ ตช.๔
มฐ.๖ ตช.๒
มฐ.๘ ตช.๑, ๒
มฐ.๑๕ ตช.๑
มฐ.๑๖ ตช.๑, ๔

๒) ยุทธศาสตร์ : การพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
๒.๑ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พงึ ประสงค์ ให้ผเู้ รียน
มีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๕ โครงการเข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรม

วัตถุประสงค์
ให้นักเรียนมีระเบียบ
วินัยมีคุณธรรมเป็น
พลเมืองดีของชาติ

๑๖ โครงการการเข้าค่ายพักแรม ปลูกฝังระเบียบวินัย
และคุณธรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
นักเรียน ป.๑-ม.๓

นักเรียนชั้น ป.๑ม.๓ ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสือฯ

๑๗ โครงการแข่งขันกีฬาสี
ภายในโรงเรียน

เสริมสร้างความสามัคคี
พัฒนาการด้านร่างกาย
อารมณ์และจิตใจ

นักเรียนทุกระดับชั้นได้
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี

๑๘ โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพด้านดนตรี

นักเรียนมีสุนทรียภาพ
ด้านดนตรีไทยและ
ดนตรีสากล

นักเรียนร้อยละ ๘๐
เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ดนตรี

สนองมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายใน
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ท)ี่
-นักเรียนมีระเบียบวินัย มฐ.๑ ตช.๒, ๔
และมีคุณธรรม
มฐ.๒ ตช.๒
-เป็นพลเมืองดี
มฐ.๕ ตช.๔
มฐ.๖ ตช.๑
มฐ.๘ ตช.๑
มฐ.๑๕ ตช.๑
มฐ.๑๖ ตช.๑, ๔
-นักเรียนมีระเบียบวินัย มฐ.๑ ตช.๑, ๒, ๕, ๙
มีคุณธรรม
มฐ.๒ ตช.๓
-รู้จักบาเพ็ญประโยชน์ มฐ.๕ ตช.๔
ต่อส่วนรวม
มฐ.๙ ตช.๔, ๘
มฐ.๑๖ ตช.๑, ๔
-เกิดความสามัคคีในหมู่ มฐ.๙ ตช.๒, ๔, ๕, ๖
คณะ
มฐ.๑๐ ตช.๔
-นักเรียนได้แสดงออก มฐ.๑๓ ตช.๒, ๓
ด้านกีฬาอย่างเต็ม
มฐ.๑๔ ตช.๑, ๕, ๖
ศักยภาพ
มฐ.๑๖ ตช.๒, ๕
-เข้าใจกฎกติการู้แพ้
รู้ชนะ รู้อภัย
-นักเรียนมีส่วนร่วมใน มฐ.๑ ตช.๒, ๔, ๖
การนาดนตรีไปร่วมงาน มฐ.๒ ตช.๒, ๓
ของชุมชน
มฐ.๕ ตช.๔
-นักเรียนใช้เวลาว่างให้ มฐ.๘ ตช.๑, ๒
เกิดประโยชน์
มฐ.๑๔ ตช.๓, ๕
มฐ.๑๖ ตช.๑, ๔

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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๒.๒ แนวทางการพัฒนา : จัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และสืบ
สานความเป็นไทย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๙ โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพด้านนาฏศิลป์
ไทย

วัตถุประสงค์
นักเรียนมีสุนทรียภาพ
ด้านนาฏศิลป์ไทย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย
-เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาให้ความรู้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การนาการแสดง
นาฏศิลป์ไปร่วมงาน
ของชุมชน
-นักเรียนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

สนองมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายใน
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ท)ี่
มฐ.๑ ตช.๒, ๔, ๕, ๖
มฐ.๒ ตช.๒, ๓ / มฐ.๕ ตช.๔
มฐ.๘ ตช.๑, ๒
มฐ.๙ ตช.๖
มฐ.๑๔ ตช.๔, ๕
มฐ.๑๖ ตช.๑, ๔

๒.๓ แนวทางการพัฒนา : จัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกในค่านิยมไทย และนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๒๐ โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

นักเรียนมีทักษะชีวิตทีด่ ี นักเรียนร้อยละ ๙๕
นาไปประยุกต์ใช้ใน
เข้าร่วมกิจกรรมและ
ชีวิตประจาวันได้
สามารถนาทักษะไป
ประยุกต์ใช้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-นักเรียนมีคุณะรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์
-นักเรียนทักษะไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

สนองมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายใน
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ท)ี่
มฐ.๑ ตช.๑, ๗
มฐ.๒ ตช.๒, ๓
มฐ.๕ ตช.๔
มฐ.๘ ตช.๑, ๒
มฐ.๙ ตช.๘
มฐ.๑๔ ตช.๑, ๒, ๓, ๕
มฐ.๑๖ ตช.๑, ๔

๓) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ
๓.๑ แนวทางการพัฒนา : พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒๑ โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ

ส่งนักเรียนเข้า
ประกวดทักษะทาง
วิชาการในสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ส่งนักเรียนแข่งขัน
งานมหกรรมทาง
วิชาการองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-นักเรียนได้แสดงออก
ทางด้านวิชาการโดย
ได้รับการคัดเลือกเข้า
แข่งขันในระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๒๒ โครงการนิเทศภายใน

เพื่อช่วยเหลือครู
แก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนการ
สอน

พัฒนาครูผู้สอนใน
ด้านการจัดการ
เรียนการสอน

ครูได้รับการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ และสามารถ
นามาใช้ในด้านจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๒๓ โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพครูและ
บุคลากร

สนับสนุนงาน
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
บริหารและงานสอน ครุภัณฑ์การศึกษา
การเรียนการ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร์

-ครูมีทักษะการจัดการ
เรียนการสอน
-ครูและบุคลากรได้รับ
การพัฒนา

สนองมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายใน
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ท)ี่
มฐ.๑ ตช.๒, ๔,
มฐ.๒ ตช.๒, ๓
มฐ.๕ ตช.๒, ๔
มฐ.๘ ตช.๑, ๒
มฐ.๑๐ ตช.๑
มฐ.๑๕ ตช.๑, ๒
มฐ.๑๖ ตช.๑, ๔
มฐ.๑ ตช.๒, ๔,
มฐ.๒ ตช.๒, ๓
มฐ.๕ ตช.๒, ๕, ๖
มฐ.๗ ตช.๕
มฐ.๘ ตช.๑, ๒
มฐ.๑๕ ตช.๑, ๒
มฐ.๑๖ ตช.๑, ๔
มฐ.๒ ตช.๓
มฐ.๑๖ ตช.๒, ๔

ตอนที่ ๓
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
๑) ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
๑. ยุทธศาสตร์ : พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ
๑.๑ แนวทางการพัฒนา : พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลายตาม
ความต้องการของผูเ้ รียน ให้มีความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
ที่
๑

๒
๓
๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

-นักเรียนได้รับการ ภาษาไทย ๗๐%
พัฒนาตามศักยภาพ คณิตฯ ๖๕%
วิทย์ฯ ๗๐%
สังคมฯ ๗๐%
ประวัติฯ๗๐%
สุขพละฯ ๘๐%
ศิลปะ ๘๐%
การงานฯ ๘๐%
อังกฤษ ๖๕%
แก้ปัญหา/ปรับปรุง -ครุจัดทาวิจัยในชั้น ครูวิจัยในชั้นเรียนปี
โครงการวิจัยในชั้น
การเรียนการสอน
เรียน
การศึกษาละไม่น้อย
เรียน
กว่า ๒ เรื่อง
จัดซื้อสื่อเกี่ยวกับ
จัดตั้งศูนย์อาเซียน
โครงการอาเซียนศึกษา พัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน
ศึกษาในโรงเรียน
อาเซียน
จานวน ๑ ห้อง
ปรั
บ
ปรุ
ง
ให้
ปรั
บ
ปรุ
ง
ทั
ง
้
สาระ
ปรับปรุงหลักสูตร
โครงการพัฒนา
สอดคล้องกับ
พื้นฐานและสาระ
สถานศึกษาให้
ปรับปรุงหลักสูตร
เป้าหมายและสภาพ เพิ่มเติม
เหมาะสมกับบริบท
สถานศึกษา
ของโรงเรียน
ของสถานศึกษา
นักเรียนได้รับ
ติดต่อประสานงาน นักเรียนชั้น ป.๔
โครงการเข้าค่าย
ประสบการณ์
ต
รง
แหล่งเรียนรู้
ถึง ม.๓
วิชาการ
ทางวิชาการ

โครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้สูงขึ้น

๖

โครงการพัฒนาทักษะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์

เปิดโลกทัศน์การ
เรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์

จัดซื้อสื่อวัสดุ
อุปกรณ์เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์

๗

โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้สูงขึ้น

๘

โครงการโปรเจ็คแอ็พ
โพรส

นักเรียนได้เรียนรู้
ตามความสนใจ

-ประชุมชี้แจงการ
จัดทามาตรฐาน
-ครูประเมิน
มาตรฐานตาม
เครื่องมือปะเมิน
มาตรฐาน
-ชี้แจงขั้นตอนให้
นักเรียนทราบ

...

นักเรียน
ระดับประถมและ
ระดับมัธยมมีเจตคติ
ที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
-ทุกมาตรฐานผ่าน
การประเมินต้องได้
ระดับดีขึ้นไป

นักเรียน-ผู้ปกครอง
เข้าร่วมกิจกรรม
นิทรรศการแสดงผล
งานนักเรียน

ผลการดาเนินงาน
-ภาษาไทย
-คณิตฯ
-อังกฤษ
บรรลุเป้าหมาย
นอกนั้นต่ากว่า
เป้าหมาย

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
-นักเรียนได้รับการพัฒนา
ตามศักยภาพ

ครูส่งผลงานวิจัยใน
ชั้นเรียน ๑๐๐%

-นักเรียนได้รับการพัฒนา
ตามศักยภาพ

จัดซื้อวัสดุสื่อ
สัญลักษณ์อาเซียน

เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน

ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาสาระ
พื้นฐานและสาระ
เพิ่มเติม
นักเรียนระดับชั้น
ป.๔-ม.๓ เข้าค่าย
วิชาการ

โรงเรียนมีหลักสูตรที่
สอดคล้องกับบริบท

จัดซื้อสื่อวัสดุ
อุปกรณ์เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์
-ช่วงชั้นสรุป
ประเมินมาตรฐาน
ตามเครื่องมือปะ
เมินมาตรฐาน
-จัดทารายงาน
ประจาปี
นักเรียนได้เรียนใน
สิ่งที่ตนเองถนัด

-นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรง
-นักเรียนคิดเป็นทาเป็น
แก้ปัญหาเป็น
นักเรียนมีเจตคติที่ดตี ่อวิชา
วิทยาศาสตร์
-นักเรียนได้รับการพัฒนา
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา
-โรงเรียนมีความพร้อมในการ
รับการประเมินจาก สมศ.
นักเรียนมีโอกาสนาทักษะไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
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๑.๑ แนวทางการพัฒนา : (ต่อ)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

กิจกรรมสอนซ่อมเสริม เพื่อยกระดับ
เพื่อยกระดับผลสอบโอ คุณภาพการศึกษา
ให้สูงขึ้น
เน็ต

๙

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

จัดตารางสอนซ่อม
เสริมทั้ง ป.๓ และ
ม.๓

ผลสอบโอเน็ตแต่ละ
วิชาสูงกว่า
ระดับประเทศ

ครูสอนซ่อมเสริมใน
วิชาที่รับผิดชอบ

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
ผลสอบโอเน็ตแต่ละวิชาสูง
กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

๑.๒ แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๐ โครงการโรงเรียนน่า
อยู่

๑๑ โครงการซ่อมแซมฝ้า
เพดานที่ชารุด
๑๒ โครงการซ่อมแซม
อุปกรณ์ไฟฟ้า

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

โรงเรียนสะอาด
สารวจตรวจสอบ
พัฒนา ปรับปรุง
สวยงาม เอื้อต่อการ อาคารที่เสื่อมสภาพ ซ่อมแซมอาคารให้
เรียนรู้
ชารุด
พร้อมใช้งานและ
ปลอดภัย
สภาพแวดล้อมเอื้อ
ต่อการเรียนรู้
ซ่อมแซมฝ้าเพดาน สารวจอาคาร
ซ่อมแซมฝ้า เพดาน
อาคาร๓ที่ชารุด
ตรวจสอบอาคารที่ ให้มีสภาพปลอดภัย
ชารุด
ต่อผู้เรียน
ซ่อมแซมอุปกรณ์
สารวจตรวจสอบ
ซ่อมแซมอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่ชารุด
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพ
ชารุด
ใช้การได้ดีและ
ปลอดภัย

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
ผลการดาเนินงาน
-จัดจ้างซ่อมแซม
-มีอุปกรณ์ทาความสะอาด
-ปรับปรุงบริเวณ
ครบ
-ระบบสาธารณูปโภค
ปลอดภัย น่าอยู่
จัดจ้างซ่อมแซมฝ้า
เพดาน

-สภาพฝ้าเพดานอาคารเรียน
ปลอดภัย

จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์
ที่ชารุด

-อุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมใช้งาน
-อุปกรณ์ไฟฟ้าปลอดภัย

๑.๓ แนวทางการพัฒนา : จัดหาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้เรียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๓ โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
บริหารการศึกษา

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

อานวยความสะดวก แต่ละช่วงชั้นทา
แก่ผู้เรียนและ
รายการที่จะสั่งซื้อ
ครูผู้สอน
สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่
หลากหลายและทุก
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
ผลการดาเนินงาน
จัดทาใบสั่งซื้อสื่อ
ครูมีวัสดุ สื่อ ประกอบการ
วัสดุ ครุภัณฑ์
เรียนการสอน

๑.๔ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนให้นาความรู้ด้านภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๔ โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

เพื่อเปลี่ยน
บรรยากาศการ
เรียนรู้ของนักเรียน

แต่ละช่วงชั้นสารวจ
แหล่งที่จะไป
ทัศนศึกษา

-นักเรียนทุก
ระดับชั้นได้ไป
ทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้
-ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่น หรือเชิญ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาให้ความรู้

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
ผลการดาเนินงาน
-ติดต่อแหล่งเรียนรู้ -นักเรียนได้รับประสบการณ์
-จัดจ้างยานพาหนะ ตรง
-ทัศนศึกษาตาม
-นักเรียนเจตคติทดี่ ีต่อการ
แหล่งเรียนรู้
เรียน
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๒. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
๒.๑ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พงึ ประสงค์ ให้ผเู้ รียนมี
ความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๕ โครงการเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม
๑๖ โครงการการเข้าค่าย
พักแรมลูกเสือ-เนตร
นารี
๑๗ โครงการแข่งขันกีฬาสี
ภายในโรงเรียน

๑๘ โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพด้านดนตรี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
ให้นักเรียนมี
สารวจแหล่งที่จะไป นักเรียน ป.๑-ม.๓ -ติดต่อสถานที่
-นักเรียนมีระเบียบวินัย
ระเบียบวินัยมี
จัดกิจกรรมเข้าค่าย
-จัดจ้างยานพาหนะ และมีคุณธรรม
คุณธรรมเป็น
คุณธรรมจริยธรรม
-นานักเรียนไปเข้า -เป็นพลเมืองดี
พลเมืองดีของชาติ
ค่ายคุณธรรม
ปลูกฝังระเบียบวินัย สารวจแหล่งที่จะไป นักเรียนชั้น ป.๑-ติดต่อสถานที่
-นักเรียนมีระเบียบวินัย มี
และคุณธรรม
จัดกิจกรรมเข้าค่าย ม.๓ ได้เข้าร่วม
-จัดจ้างยานพาหนะ คุณธรรม
ลูกเสื้อฯ
กิจกรรมลูกเสือฯ
-นานักเรียนไปเข้า -รู้จักบาเพ็ญประโยชน์ต่อ
ลูกเสือฯ
ส่วนรวม
เสริมสร้างความ
-จัดแบ่งนักเรียนเข้า นักเรียนทุก
-จัดสถานที่
-เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
สามัคคี พัฒนาการ ตามกลุ่มสี
ระดับชั้นได้เข้าร่วม -ดาเนินการแข่งขัน -นักเรียนได้แสดงออกด้าน
ด้านร่างกาย
-แต่ละกลุ่มสี
กิจกรรมกีฬาสี
กีฬาสี
กีฬาอย่างเต็มศักยภาพ
อารมณ์และจิตใจ
ฝึกซ้อมกีฬา
-เข้าใจกฎกติการู้แพ้
รู้ชนะ รู้อภัย
นักเรียนมี
สารวจนักเรียนที่
นักเรียนร้อยละ ๘๐ -แบ่งกลุ่มนักเรียนที่ -นักเรียนมีส่วนร่วมในการนา
สุนทรียภาพด้าน
ต้องการเล่นดนตรี เข้าร่วมกิจกรรม
ต้องการเล่นดนตรี ดนตรีไปร่วมงานของชุมชน
ดนตรีไทยและ
ด้านดนตรี
แต่ละชนิด
-นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิด
ดนตรีสากล
-ฝึกซ้อม
ประโยชน์

๒.๒ แนวทางการพัฒนา : จัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และสืบ
สานความเป็นไทย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๙ โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพด้าน
นาฏศิลป์ไทย

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
นักเรียนมี
สุนทรียภาพด้าน
นาฏศิลป์ไทย

เป้าหมาย

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
ผลการดาเนินงาน
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
สารวจนักเรียนที่
-นักเรียนเข้าร่วม
-ฝึกซ้อมในห้อง
-นักเรียนมีส่วนร่วมในการนา
ต้องการฝึก
กิจกรรมนาฏศิลป์
นาฏศิลป์
การแสดงนาฏศิลป์ไป
นาฏศิลป์
ไทย
ร่วมงานของชุมชน
-เชิญภูมิปัญญา
-นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิด
ท้องถิ่นมาให้ความรู้
ประโยชน์

๒.๓ แนวทางการพัฒนา : จัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกในค่านิยมไทย และนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

๒๐ โครงการส่งเสริมทักษะ นักเรียนมีทักษะ
ชีวิตทีด่ ี นาไป
ชีวิต
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

เป้าหมาย

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
ผลการดาเนินงาน
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
จัดตารางการ
นักเรียนร้อยละ ๙๕ ดาเนินงานตาม
-นักเรียนมีคุณธรรม
ปฏิบัติงาน
เข้าร่วมกิจกรรม
ตารางตลอดปี
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
และสามารถนา
การศึกษา
ประสงค์
ทักษะไป
-นักเรียนทักษะไป
ประยุกต์ใช้
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
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๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ
๓.๑ แนวทางการพัฒนา : พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

๒๑ โครงการส่งเสริมความ ส่งนักเรียนเข้า
ประกวดทักษะทาง
เป็นเลิศทางวิชาการ

๒๒ โครงการนิเทศภายใน

๒๓ โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพครูและ
บุคลากร

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

-ตรวจสอบการ
จัดการแข่งขัน
วิชาการในสังกัด
ของ อปท.เจ้าภาพ
องค์กรปกครองส่วน -ฝึกซ้อม
ท้องถิ่น
เพื่อช่วยเหลือครู
-จัดตารางนิเทศ
แก้ปัญหาในการ
-แจ้งให้ครูทราบ
จัดการเรียนการ
สอน
-สารวจรายวัสดุ สื่อ
สนับสนุนงาน
บริหารและงาน อุปกรณ์ที่ต้องการ

สอนการเรียน
การ

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

ส่งนักเรียนแข่งขัน
งานมหกรรมทาง
วิชาการองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
พัฒนาครูผู้สอนใน
ด้านการจัดการ
เรียนการสอน

-ฝึกซ้อมรายการที่
จะส่งเข้าแข่งขัน
-นานักเรียนไป
แข่งขัน

จัดซื้อวัสดุ
สานักงานครุภัณฑ์
การศึกษา ครุภัณฑ์
สานักงาน วัสดุ
คอมพิวเตอร์

-นิเทศภาคเรียนละ
ครั้ง
-ประเมินผล
-รายงาน
-จัดซื้อจัดจ้าง
-ครูนาวัสดุอุปกรณ์
ไปประกอบการ
สอน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
-นักเรียนได้แสดงออก
ทางด้านวิชาการโดยได้รับ
การคัดเลือกเข้าแข่งขันใน
ระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ครูได้รับการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ และสามารถนามาใช้
ในด้านจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-ครูมีทักษะการจัดการเรียน
การสอน
-ครูและบุคลากรได้รับการ
พัฒนา

๒) ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายพิเศษ
๑. นโยบาย การคัดแยกขยะก่อนนาไปทิ้งลงถังขยะ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๒๔ โครงการขยะ

ทองคา

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

-เพื่อลดขยะ
-เพื่อนาขยะไป
จาหน่ายสร้าง
รายได้

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

ดาเนินงานตาม
แผนที่ตั้งไว้

นักเรียนแต่ละ
ห้องเก็บขวดน้า
พลาสติกที่ใช้
แล้วสะสม

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ

นักเรียนนาขวด
นักเรียนเห็นคุณค่าของ
พลาสติกที่สะสมได้ ขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว
นาไปวางไว้ ณ จุดที่
กาหนด กรรมการ
นักเรียนทาหน้าที่
ตรวจสอบและจด
บันทึกไว้

๒. นโยบาย การรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๒๖ โครงการสะอาด

น่าอยู่คู่เทียนดัด

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

นักเรียนตั้งแต่ชั้น ดาเนินงานตาม
ป.๑-ม.๓ ทาเวร แผนที่ตั้งไว้
เขตรับผิดชอบ
ตามที่ได้รับ
มอบหมายทุกเช้า

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

แต่ละเขต
รับผิดชอบ
สะอาด
ก่อนเข้าแถว
เคารพธงชาติ

ผลการดาเนินงาน
เขตรับผิดชอบ
สะอาดเรียบร้อย
มีกรรมการนักเรียน
ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลหน้า
เสาธง

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ

นักเรียนมีจิตสาธารณะ
ร่วมกันทาความสะอาด
บริเวณโรงเรียนทุกเช้า
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๒. ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา ( ๓ มาตรฐาน ๑๗ ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๑

ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก
เป็นสาคัญ
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
๑.๑ ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
๑.๒ ครูมีความรู้ ความเข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัด
การศึกษาปฐมวัย
๑.๓ ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพ จัดทาสารนิทัศน์ และเข้าใจเด็ก
เป็นรายบุคคล
๑.๔ ครูมีความสามารถในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและนาไปจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
๑.๕ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
๑.๖ ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้
๑.๗ ครูมีการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับสภาพจริงเหมาะสม
กับวัยและนาผลการประเมินมาพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ
๑.๘ ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
๑.๙ ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
๑.๑๐ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครองและชุมชน
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

คะแนน
(ร้อยละ) ปรับปรุง
๙๘.๒๕

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม



๙๗.๙๘



๙๘.๑๖



๙๗.๒๐



๙๘.๔๐
๙๒.๐๐




๘๘.๘๐



๘๘.๕๐
๘๘.๘๐
๙๕.๑๖
๙๔.๓๒




ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๘.๒๕)
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใบประกอบวิชาชีพ แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
 แฟ้มสะสมผลงาน ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ครูมีความรู้ ความเข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๗.๙๘)
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 ใบประกอบวิชาชีพ แผนการจัดประสบการณ์ บันทึกหลังสอนการจัดประสบการณ์
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพ จัดทาสารนิทัศน์ และเข้าใจเด็กเป็นรายบุคคล
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๘.๑๖)
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน วิจัยในชั้นเรียน แบบบันทึกพฤติกรรม แบบบันทึกพัฒนาการ
แบบประเมินผลการจัดประสบการณ์
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ครูมีความสามารถในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและนาไปจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๗.๒๐)
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 แผนการจัดประสบการณ์ แบบประเมินผลการจัดประสบการณ์ แบบบันทึกพฤติกรรม
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๘.๔๐)
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 แผนการจัดประสบการณ์ ข้อตกลงของห้อง บันทึกเด็กดี บันทึกหลังการจัดประสบการณ์
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ มีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพือ่ พัฒนาการเรียนรู้
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๒.๐๐)
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 แบบบันทึกการผลิตสื่อ แบบฝึกทักษะ นิทาน เกมส์
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑๐

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ครูมีการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับสภาพจริงเหมาะสมกับวัย และนาผลการประเมิน
มาพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๘.๘๐)
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 แบบบันทึกพฤติกรรม แบบฝึกทักษะ แบบประเมินพัฒนาการ แบบประเมินการจัดประสบการณ์
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๘.๕๐)
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 แบบบันทึกข้อมูลเด็ก วิจัยในชั้นเรียน บันทึกการผลิตสื่อ แบบประเมินการจัดประสบการณ์
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๘.๘๐)
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 วิจัยในชั้นเรียน แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ป้ายนิเทศ มุมนิทาน มุมไม้บล็อค
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๕.๑๖)
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการประชุมผุป้ กครอง หนังสือแจ้งในโอกาสสาคัญๆ
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๕.๐๐)
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕๘ ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๕.๐๐)
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๒. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปว่า
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้น
เด็กเป็นสาคัญ
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ๕
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ......................
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐
คือ มีค่าเฉลี่ย..................
เหตุปจั จัยที่ทาให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑
ข้อเสนอแนะสาคัญโดยสรุป(ไม่เกิน ๓ ข้อ) และกาหนดระยะเวลาทีจ่ ะทาให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นา และมีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
๒.๑ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ
๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้นาทางวิชาการ
๒.๓ ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่าง
มีคุณภาพ
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

คะแนน
(ร้อยละ) ปรับปรุง
๙๑.๒๐

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ดี

ดีมาก



๘๓.๐๐



๘๗.๒๙



๘๗.๖๗



ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๑.๒๐) .

ดีเยี่ยม
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ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 บันทึกการประชุม แผนพัฒนางาน ๓ ปี ๕ ปี โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
การศึกษา คาสั่งการจัดบุคลากรเข้าสอน คาสั่งแต่งตัง้ บุคลากรรับผิดชอบฝ่ายต่างๆ รายงาน
การปฏิบัติความดีความชอบ
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์
และเป็นผู้นาทางวิชาการ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๓.๐๐) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 แผนปฏิบัติงานประจาปี โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากร คาสั่งต่างๆ
หลักสูตรสถานศึกษา
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๗.๒๙) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 คาสั่งต่างๆ แผนปฏิบัติงานประจาปี บันทึกการนิเทศ แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานประจาปี โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากร บันทึกการประชุมประจาเดือน
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐)
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕๘ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐) .
๒. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๒ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปว่า
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๒ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
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ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์
๔.๐๐
ดีมาก
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา
๔.๕๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นา และมีความสามารถใน
การบริหารจัดการศึกษา
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ .
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ......................
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐
คือ มีค่าเฉลี่ย..................
เหตุปจั จัยที่ทาให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๒
ข้อเสนอแนะสาคัญโดยสรุป(ไม่เกิน ๓ ข้อ) และกาหนดระยะเวลาทีจ่ ะทาให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจานวนเด็ก มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมทีส่ ่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
๓.๑ สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้อง
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอ อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม
๓.๒ สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการป้องกัน
การบาดเจ็บและสร้างเสริมความปลอดภัย
๓.๓ สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากร
เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร
๓.๔ สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม
ที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

คะแนน
(ร้อยละ) ปรับปรุง
๙๓.๓๓

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม



๘๐.๐๐



๘๖.๖๗



๘๐.๐๐



๘๕.๐๐



ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดประสบการณ์ วัสดุ
ครุภัณฑ์เพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๓.๓๓) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 ภาพถ่าย บัญชีวัสดุครุภัณฑ์ บันทึกการจัดซือ้ จัดจ้าง คาสั่งรับผิดชอบเขตทาความสะอาด
แผนปฏิบัติงานประจาปี
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ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริมความปลอดภัย
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๐.๐๐) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการประกันอุบัติเหตุ บันทึกครูเวรประจาวัน บันทึกการอบรมหน้าเสาธงประจาวัน
บันทึกอบรมหลังสวดมนต์ประจาสัปดาห์ บันทึกการประชุมประจาเดือน บันทึกพฤติกรรมเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยง กฎระเบียบของโรงเรียน บันทึกข้อตกลงของห้อง
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๖.๖๗) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 จาหน่ายกระทงและปลาการกุศล ขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิอาทรพิทยคุณ ขอรับการ
สนับสนุนจากบริษัทห้างร้านต่างๆ ขอรับการสนับสนุนจากผูป้ กครอง
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๐.๐๐) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 ห้องคอมพิวเตอร์ ๒ ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา ห้องเรียนเรียนรู้ที่
ประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร์ ติดตั้งตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใยแก้วนาแสง
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐)
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕๘ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐) .
๒. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๓ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปว่า
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
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สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๓ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์
๔.๐๐
ดีมาก
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา
๔.๕๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจานวนเด็ก มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุน
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ .
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ......................
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐
คือ มีค่าเฉลี่ย..................
เหตุปจั จัยที่ทาให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๓
ข้อเสนอแนะสาคัญโดยสรุป(ไม่เกิน ๓ ข้อ) และกาหนดระยะเวลาทีจ่ ะทาให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน
-

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา ( ๕ มาตรฐาน ๒๓ ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาดาเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
๔.๑ สถานศึกษากระจายอานาจบริหารและจัดการศึกษา
๔.๒ สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
๔.๓ คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมพัฒนาสถานศึกษา
๔.๔ สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
๔.๕ สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัตงิ าน
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

คะแนน
(ร้อยละ) ปรับปรุง
๘๓.๓๓
๙๓.๓๓
๘๐.๐๐
๙๓.๓๓
๘๐.๐๐
๘๖.๐๐

ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ สถานศึกษากระจายอานาจบริหารและจัดการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๓.๓๓) .

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม
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ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕

ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสายชั้น สมุดบันทึกการประชุม รายงานการจัด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๓.๓๓) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 คาสั่งต่างๆ สมุดบันทึกการประชุม รายงานประจาปี แผนปฏิบัติงานประจาปี เว็บไซต์ของ
โรงเรียน (www.td.ac.th) รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมพัฒนาสถานศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๐.๐๐) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รายงานประจาปี โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสถานศึกษา
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๓.๓๓) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 เป้าหมายพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการ Project Approach
โครงการนิเทศภายใน โครงการวิจัยในชั้นเรียน โครงการของฝ่ายต่างๆ บันทึกการใช้ห้องสมุด
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๐.๐๐) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รายงานประจาปี โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสถานศึกษา
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ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐)
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕๘ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐) .
๒. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๔ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปว่า
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๔ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์
๔.๐๐
ดีมาก
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา
๔.๕๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาดาเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ .
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐
คือ มีค่าเฉลี่ย เหตุปจั จัยที่ทาให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๔
ข้อเสนอแนะสาคัญโดยสรุป(ไม่เกิน ๓ ข้อ) และกาหนดระยะเวลาทีจ่ ะทาให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน
-
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มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
๕.๑ สถานศึกษาจัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย
ให้เหมาะสมกับเด็ก และบริบทของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
๕.๒ สถานศึกษาส่งเสริม กากับดูแลให้ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์
ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ และนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๓ สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๕.๔ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่หลากหลาย
เหมาะสมกับวัย
๕.๕ สถานศึกษาส่งเสริม กากับให้ครูจัดทาระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก
รายงานผลและส่งต่อข้อมูลอย่างเป็นระบบ
๕.๖ สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดประสบการณ์อย่างเป็นระบบ
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

คะแนน
(ร้อยละ) ปรับปรุง
๘๘.๘๙

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม



๘๖.๖๗



๘๓.๓๓



๙๓.๓๓



๙๓.๓๓



๘๖.๖๗
๘๘.๗๐




ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ สถานศึกษาจัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยให้เหมาะสมกับเด็ก
และบริบทของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๘.๘๙) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โครงการอาเซียนศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษา คาสั่งแต่งตั้งครูฝ่ายวิชาการ รายงานสรุปกิจกรรม/ โครงการ
บันทึกการประชุมฝ่ายวิชาการ รูปถ่าย
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ สถานศึกษาส่งเสริม กากับดูแลให้ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
และนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๖.๖๗) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการนิเทศภายใน ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ รายงานประจาปี
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๓.๓๓) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการนิเทศภายใน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอน บันทึกการผลิต/การใช้สื่อ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายเหมาะสมกับวัย
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๓.๓๓) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการนิเทศภายในกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอน แผนการจัดประสบการณ์
รายงานประจาปี
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ สถานศึกษาส่งเสริม กากับให้ครูจัดทาระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก รายงานผลและส่งต่อข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๓.๓๓) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลประเมินผล คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาเอกสารต่างๆ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แบบบันทึกการเยี่ยม แบบบันทึกการนิเทศ โครงการประกัน
อุบัติเหตุปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดประสบการณ์อย่างเป็นระบบ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๖.๖๗) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 แบบบันทึกการนิเทศ โครงการนิเทศภายใน สมุดบันทึกการประชุม คาสั่งต่างๆ
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐)
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕๘ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐) .
๒. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๕ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปว่า
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๕ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา

คะแนน
๔.๐๐
๕.๐๐
๔.๕๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ .
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐
คือ มีค่าเฉลี่ย เหตุปจั จัยที่ทาให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๕
ข้อเสนอแนะสาคัญโดยสรุป(ไม่เกิน ๓ ข้อ) และกาหนดระยะเวลาทีจ่ ะทาให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน
-
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มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
๖.๑ สถานศึกษาจัดทาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม
๖.๒ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

คะแนน
(ร้อยละ) ปรับปรุง
๘๓.๓๓

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ดี

ดีมาก




๙๑.๖๗
๘๗.๕๐

ดีเยี่ยม



ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ สถานศึกษาจัดทาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๘.๓๓) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 บัญชีแหล่งเรียนรู้/ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น รายงานการจัดกิจกรรม/โครงการ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภาพถ่าย
อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๑.๖๗) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ บัญชีแหล่งเรียนรู้/ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ
กิจกรรมวันสาคัญ ภาพถ่าย หนังสือเชิญภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐)
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕๘ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐) .
๒. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๖ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปว่า
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา

48

สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๖ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์
๔.๐๐
ดีมาก
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา
๔.๕๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ .
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐
คือ มีค่าเฉลี่ย เหตุปจั จัยที่ทาให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๖
ข้อเสนอแนะสาคัญโดยสรุป(ไม่เกิน ๓ ข้อ) และกาหนดระยะเวลาทีจ่ ะทาให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
คะแนน
(ร้อยละ) ปรับปรุง
๗.๑ สถานศึกษาจัดทามาตรฐานการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ๑๐๐.๐๐
๗.๒ สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
๙๕.๒๔
ที่เน้นคุณภาพตามมาตรฐาน
๗.๓ สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
๙๓.๓๓
๗.๔ สถานศึกษาดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ๘๖.๖๗
๗.๕ สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๘๖.๖๗
๗.๖ สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
๙๓.๓๓
มาตรฐานการศึกษา
๗.๗ สถานศึกษาจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมิน
๙๓.๓๓
คุณภาพภายใน
๗.๘ สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๙๓.๓๓
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๒.๗๔
ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม
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ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ สถานศึกษาจัดทามาตรฐานการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๑๐๐.๐๐) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 แผนปฏิบัติงานประจาปี ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รายงานประจาปี
รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๕.๒๔) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 แผนปฏิบัติงานประจาปี ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รายงานประจาปี
รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดประสบการณ์
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๓.๓๓) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการประกันคุณภาพภายใน คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาสรุปมาตรฐาน คาสัง่ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ รายงานประจาปี รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ ภาพถ่าย เว็บไซต์
ของโรงเรียน www.td.ac.th
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ สถานศึกษาดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๖.๖๗) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการประกันคุณภาพภายใน คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาสรุปมาตรฐาน คาสัง่ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ แผนปฏิบัติงานประจาปี แผนยุทธศาสตร์ ๓ ปี รายงานประจาปี
รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ ภาพถ่าย เว็บไซต์ของโรงเรียน www.td.ac.th
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
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ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕ สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๖.๖๗) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการนิเทศภายใน แบบบันทึกการนิเทศ บันทึกการประชุม รายงานการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๖ สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๓.๓๓) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการประกันคุณภาพภายใน คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาสรุปมาตรฐาน คาสัง่ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ แผนปฏิบัติงานประจาปี แผนยุทธศาสตร์ ๓ ปี รายงานประจาปี
แบบบันทึกการจัดทามาตรฐานรายบุคคลและรายสายชั้น รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ
ภาพถ่าย
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๗ สถานศึกษาจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๓.๓๓) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการประกันคุณภาพภายใน คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาสรุปมาตรฐาน คาสัง่ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ แผนปฏิบัติงานประจาปี รายงานประจาปี(SAR) แบบบันทึกการจัดทามาตรฐานรายบุคคลและรายสายชั้น รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ ภาพถ่าย
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๘ สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๓.๓๓) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายใน แผนปฏิบัติงานประจาปี
แผนยุทธศาสตร์ ๓ ปี รายงานประจาปี (SAR) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐)
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕๘ ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๕.๐๐) .
๒. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๗ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปว่า
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๗ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ .
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐
คือ มีค่าเฉลี่ย เหตุปจั จัยที่ทาให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๗
ข้อเสนอแนะสาคัญโดยสรุป(ไม่เกิน ๓ ข้อ) และกาหนดระยะเวลาทีจ่ ะทาให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริม
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
๘.๑ สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
ตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
๘.๒ สถานศึกษาดาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับ
คุณภาพ รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง
ปฏิรปู การศึกษา
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

คะแนน
(ร้อยละ) ปรับปรุง
๘๘.๘๙

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ดี

ดีมาก




๘๖.๖๗
๘๗.๗๘



ดีเยี่ยม
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ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๘.๘๙) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการโปรเจ็คแอ็พโพรส โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
โครงการวิถีพุทธรุ่นเยาว์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ โครงการวันสาคัญ โครงการทักษะชีวิตหนูน้อยโครงการหนูน้อยอาเซียน โครงการประกันคุณภาพภายใน คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาสรุปมาตรฐาน คาสั่งแต่งตั้งผู้รบั ผิดชอบฝ่ายต่างๆ แผนปฏิบัตงิ านประจาปี
รายงานประจาปี(SAR) แบบบันทึกการจัดทามาตรฐานรายบุคคลและรายสายชั้น รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ แผนการจัดประสบการณ์ ภาพถ่าย
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ สถานศึกษาดาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐาน และพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๖.๖๗) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการโปรเจ็คแอ็พโพรส โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
โครงการวิถีพุทธรุ่นเยาว์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ โครงการวันสาคัญ โครงการทักษะชีวิตหนูน้อยโครงการหนูน้อยอาเซียน โครงการประกันคุณภาพภายใน คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาสรุปมาตรฐาน คาสั่งแต่งตั้งผู้รบั ผิดชอบฝ่ายต่างๆ แผนปฏิบัติงานประจาปี
รายงานประจาปี(SAR) แบบบันทึกการจัดทามาตรฐานรายบุคคลและรายสายชั้น รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ แผนการจัดประสบการณ์ ภาพถ่าย
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐)
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕๘ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐) .
๒. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๘ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปว่า
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๘ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
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ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์
๔.๐๐
ดีมาก
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา
๔.๕๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็น
มาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ .
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐
คือ มีค่าเฉลี่ย เหตุปจั จัยที่ทาให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๘
ข้อเสนอแนะสาคัญโดยสรุป(ไม่เกิน ๓ ข้อ) และกาหนดระยะเวลาทีจ่ ะทาให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน
-

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา ( ๖ มาตรฐาน ๒๓ ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๙ เด็กมีการพัฒนาด้านร่างกายเหมาะสมกับวัย
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
๙.๑ เด็กมีน้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
๙.๒ เด็กมีสมรรถภาพทางกายและกลไกเหมาะสมตามวัย
๙.๓ เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเอง
เหมาะสมตามวัย
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

คะแนน
(ร้อยละ) ปรับปรุง
๙๐.๐๐
๘๔.๖๗
๘๖.๒๕

ระดับคุณภาพ
พอใช้

๘๖.๙๗

ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ เด็กมีน้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๐.๐๐) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 ข้อมูลสารสนเทศในระบบ SIS บันทึกน้าหนักส่วนสูง บัตรสุขภาพ
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒ เด็กมีสมรรถภาพทางกายและกลไกเหมาะสมตามวัย
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๔.๖๗) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 ข้อมูลสารสนเทศในระบบ SIS บันทึกน้าหนักส่วนสูง บัตรสุขภาพ แบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกาย แผนการจัดประสบการณ์ แบบสังเกตพฤติกรรม
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๓ เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเองเหมาะสมตามวัย
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๖.๒๕) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 ข้อมูลสารสนเทศในระบบ SIS บันทึกน้าหนักส่วนสูง บัตรสุขภาพ แบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกาย แผนการจัดประสบการณ์ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสอบถามผูป้ กครอง
บันทึกการเยี่ยมบ้าน กิจกรรม อย.น้อย กิจกรรมยิ้มสวย กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐)
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕๘ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐) .
๒. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๙ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปว่า
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๙ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์
๔.๐๐
ดีมาก
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา
๔.๕๐
ดีเยี่ยม
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สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๙ เด็กมีการพัฒนาด้านร่างกายเหมาะสมกับวัย
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ .
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐
คือ มีค่าเฉลี่ย เหตุปจั จัยที่ทาให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๙
ข้อเสนอแนะสาคัญโดยสรุป(ไม่เกิน ๓ ข้อ) และกาหนดระยะเวลาทีจ่ ะทาให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๐ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจเหมาะสมตามวัย
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
๑๐.๑ เด็กร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น
๑๐.๒ เด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
๑๐.๓ เด็กสนใจ ชื่นชมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว
และรักธรรมชาติ
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

คะแนน
(ร้อยละ) ปรับปรุง
๙๐.๖๗
๘๗.๐๐
๘๙.๕๐
๘๙.๐๖

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม






ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ เด็กร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๐.๖๗) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการแอโรบิคตอนเช้า โครงการทักษะชีวิตหนูน้อย โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสอบถามผู้ปกครอง
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒ เด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๗.๐๐) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการทักษะชีวิตหนูนอ้ ย โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการโปรเจ็คแอ็พโพรส แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบสอบถามผูป้ กครอง
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๓ เด็กสนใจ ชื่นชมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๙.๕๐) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการทักษะชีวิตหนูน้อย โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการโปรเจ็คแอ็พโพรส โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบสอบถามผูป้ กครอง
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐)
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕๘ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐) .
๒. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๐ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปว่า
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๐ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์
๔.๐๐
ดีมาก
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา
๔.๕๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๐ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจเหมาะสมตามวัย
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ .
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐
คือ มีค่าเฉลี่ย เหตุปจั จัยที่ทาให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๐
ข้อเสนอแนะสาคัญโดยสรุป(ไม่เกิน ๓ ข้อ) และกาหนดระยะเวลาทีจ่ ะทาให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน
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มาตรฐานที่ ๑๑ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
๑๑.๑ เด็กมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามข้อตกลง
๑๑.๒ เด็กมีความกตัญญูกตเวที มีมารยาท ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ไทยและหลักศาสนาที่ตนนับถือ
๑๑.๓ เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเองและผู้อื่น
๑๑.๔ เด็กรู้จักประหยัด ใช้ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม
๑๑.๕ เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
๑๑.๖ เด็กเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และปฏิบัติตนตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

คะแนน
(ร้อยละ) ปรับปรุง
๘๙.๐๐
๘๘.๑๗

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม





๙๐.๐๐
๘๖.๐๐
๘๗.๕๐
๘๗.๔๐





๘๘.๐๑



ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ เด็กมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามข้อตกลง
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๙.๐๐) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการทักษะชีวิตหนูน้อย โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการโปรเจ็คแอ็พโพรส โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบสอบถามผูป้ กครอง ข้อตกลงของห้อง
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ เด็กมีความกตัญญูกตเวที มีมารยาท ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่ตนนับถือ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๘.๑๗) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการทักษะชีวิตหนูน้อย โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการโปรเจ็คแอ็พโพรส โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ กิจกรรมเด็กดีศรีเทียนดัด
แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสอบถามผู้ปกครอง ข้อตกลงของห้อง
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี

58

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๓ เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๐.๐๐) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการทักษะชีวิตหนูน้อย โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการโปรเจ็คแอ็พโพรส โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ กิจกรรมเด็กดีศรีเทียนดัด แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสอบถามผู้ปกครอง ข้อตกลงของห้อง
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๔ เด็กรู้จักประหยัด ใช้ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๖.๐๐) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการทักษะชีวิตหนูน้อย โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการโปรเจ็คแอ็พโพรส โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ กิจกรรมเด็กดีศรีเทียนดัด กิจกรรม อย.น้อ ย
แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสอบถามผู้ปกครอง ข้อตกลงของห้อง
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๕ เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๗.๕๐) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการทักษะชีวิตหนูน้อย โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการโปรเจ็คแอ็พโพรส กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ กิจกรรมเด็กดีศรีเทียนดัด
กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสอบถามผู้ปกครอง ข้อตกลงของห้อง
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๖ เด็กเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๗.๔๐) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการทักษะชีวิตหนูน้อย โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ
กิจกรรมเด็กดีศรีเทียนดัด แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสอบถามผูป้ กครอง ข้อตกลงของห้อง
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียน
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ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐)
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕๘ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐)
๒. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๑ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปว่า
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๑ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์
๔.๐๐
ดีมาก
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา
๔.๕๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๑ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ .
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐
คือ มีค่าเฉลี่ย เหตุปจั จัยที่ทาให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๑
ข้อเสนอแนะสาคัญโดยสรุป(ไม่เกิน ๓ ข้อ) และกาหนดระยะเวลาทีจ่ ะทาให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน
-
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มาตรฐานที่ ๑๒ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
๑๒.๑ เด็กมีทักษะความรู้พื้นฐานที่จาเป็นตามหลักสูตร
๑๒.๒ เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์
และมีจินตนาการ
๑๒.๓ เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสมตามวัย
๑๒.๔ เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๑๒.๕ เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

คะแนน
(ร้อยละ) ปรับปรุง
๘๒.๐๐
๘๔.๒๕

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม




๘๔.๖๗
๘๑.๐๐
๘๘.๐๐





๘๓.๙๘



ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ เด็กมีทักษะความรู้พื้นฐานที่จาเป็นตามหลักสูตร
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๒.๐๐) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายใน โครงการทักษะชีวิตหนูนอ้ ย
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการโปรเจ็คแอ็พโพรส
กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ กิจกรรมเด็กดีศรีเทียนดัด กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน แบบสังเกตพฤติกรรม เกียรติบัตร
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒ เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๔.๒๕) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสอบถามผู้ปกครอง โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา เกียรติบัตร
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๓ เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสมตามวัย
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๔.๖๗) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสอบถามผู้ปกครอง
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ผลงานเด็ก เกียรติบัตร

61

ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๔ เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๑.๐๐) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสอบถามผู้ปกครอง โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ผลงานเด็ก แบบฝึกประสบการณ์
เกียรติบัตร
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๕ เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๘.๐๐) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสอบถามผู้ปกครอง กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมหนูนอ้ ยอาเซียน บันทึกพัฒนาการ ผลงานเด็ก
แบบฝึกประสบการณ์ เกียรติบัตร
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐)
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕๘ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐) .
๒. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๒ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปว่า
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๒ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
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ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์
๔.๐๐
ดีมาก
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา
๔.๕๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๒ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ .
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐
คือ มีค่าเฉลี่ย เหตุปจั จัยที่ทาให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๒
ข้อเสนอแนะสาคัญโดยสรุป(ไม่เกิน ๓ ข้อ) และกาหนดระยะเวลาทีจ่ ะทาให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
๑๓.๑ สถานศึกษาพัฒนาเด็กบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์
และวัตถุประสงค์ ปรากฏเป็นอัตลักษณ์ของเด็ก
๑๓.๒ สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา ปรากฏเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

คะแนน
(ร้อยละ) ปรับปรุง
๘๖.๖๗

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม



๘๖.๖๗



๘๖.๖๗



ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ สถานศึกษาพัฒนาเด็กบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ ปรากฏ
เป็นอัตลักษณ์ของเด็ก
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๖.๖๗) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายใน แผนปฏิบัตงิ านประจาปี
ปฏิทินปฏิบัติงาน บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสอบถามผู้ปกครอง กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน บันทึกพัฒนาการ ผลงานเด็ก แบบฝึกประสบการณ์ เกียรติบัตร
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๒ สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา ปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๖.๖๗) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายใน แผนปฏิบัตงิ านประจาปี
ปฏิทินปฏิบัตงิ าน บันทึกการประชุม รายงานประจาปี รายงานกิจกรรม/โครงการ เกียรติบัตร
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐)
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕๘ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐๐) .
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๓ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปว่า
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๓ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์
๔.๐๐
ดีมาก
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา
๔.๕๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ .
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐
คือ มีค่าเฉลี่ย เหตุปจั จัยที่ทาให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๓
ข้อเสนอแนะสาคัญโดยสรุป(ไม่เกิน ๓ ข้อ) และกาหนดระยะเวลาทีจ่ ะทาให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน
-
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มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
คะแนน
(ร้อยละ) ปรับปรุง
๑๔.๑ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของเด็ก
๘๙.๒๐
๑๔.๒ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู
๙๐.๐๐
๑๔.๓ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา
๙๐.๐๐
๑๔.๔ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา
๙๑.๗๕
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๐.๒๔
ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม







ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของเด็ก
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๙.๒๐) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายใน แผนปฏิบัตงิ านประจาปี
ปฏิทินปฏิบัตงิ าน บันทึกการประชุม รายงานประจาปี รายงานกิจกรรม/โครงการ เกียรติบัตร
แบบสอบถามผูป้ กครอง
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๒ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๐.๐๐) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายใน แผนปฏิบัตงิ านประจาปี
ปฏิทินปฏิบัตงิ าน บันทึกการประชุม รายงานประจาปี รายงานกิจกรรม/โครงการ เกียรติบัตร
แบบสอบถามผูป้ กครอง
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๓ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๐.๐๐) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายใน แผนปฏิบัตงิ านประจาปี
ปฏิทินปฏิบัตงิ าน บันทึกการประชุม รายงานประจาปี รายงานกิจกรรม/โครงการ เกียรติบัตร
แบบสอบถามผูป้ กครอง
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๔ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๑.๗๕) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายใน แผนปฏิบัตงิ านประจาปี
ปฏิทินปฏิบัตงิ าน บันทึกการประชุม รายงานประจาปี รายงานกิจกรรม/โครงการ เกียรติบัตร
แบบสอบถามผูป้ กครอง
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐)
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕๘ ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๕.๐๐) .
๒. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๔ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปว่า
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๔ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์
๔.๐๐
ดีมาก
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา
๔.๕๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๔ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและ
ชุมชน
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ .
ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐
คือ มีค่าเฉลี่ย เหตุปจั จัยที่ทาให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๔
ข้อเสนอแนะสาคัญโดยสรุป(ไม่เกิน ๓ ข้อ) และกาหนดระยะเวลาทีจ่ ะทาให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน
-
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๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา ( ๓ มาตรฐาน ๑๗ ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
๑.๑ ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
๑.๒ ครูมีความรู้ ความเข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๓ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๑.๔ ครูมีความสามารถในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและนาไปจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑.๕ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
๑.๖ ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
๑.๗ ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและนาผลไปใช้
ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
๑.๘ ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
๑.๙ ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
๑.๑๐ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

คะแนน
(ร้อยละ) ปรับปรุง
๙๓.๒๔

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม



๙๒.๕๓



๙๔.๑๗
๘๘.๘๘




๙๑.๙๔
๙๐.๕๑




๙๓.๖๗



๙๔.๙๘
๙๕.๐๖
๙๑.๐๐
๙๒.๖๐






ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๓.๒๔) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการวิจัยในชั้นเรียน โครงการนิเทศภายใน บันทึกการประชุม รายงานการปฏิบัตหิ น้าที่ บันทึกการนิเทศ แฟ้มสะสมผลงาน
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ครูมีความรู้ ความเข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๒.๕๓) .
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ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการวิจัยในชั้นเรียน โครงการนิเทศภายใน โครงการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกการประชุม รายงานการปฏิบัติหน้าที่ บันทึกการนิเทศ แฟ้มสะสมผลงาน
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๔.๑๗) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการวิจัยในชั้นเรียน โครงการนิเทศภายใน
โครงการเด็กดีศรีเทียนดัด ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลในระบบ SIS แผนการจัดการเรียนรู้
แบบบันทึกพฤติกรรม บันทึกการประชุม รายงานการปฏิบัติหน้าที่ บันทึกการนิเทศ
แฟ้มสะสมผลงาน
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ครูมีความสามารถในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและ
นาไปจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๘.๘๘) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการวิจัยในชั้นเรียน โครงการนิเทศภายใน
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
แบบบันทึกพฤติกรรม รายงานการปฏิบัติหน้าที่ บันทึกการนิเทศ แฟ้มสะสมผลงาน
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๑.๙๔) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการวิจัยในชั้นเรียน โครงการนิเทศภายใน โครงการเด็กดีศรีเทียนดัด คาสั่งจัดชั้นเรียน
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อตกลงของห้อง สมุดบันทึกความดี แผนการจัดการเรียนรู้
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ มีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพือ่ พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๐.๕๑) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการวิจัยในชั้นเรียน โครงการนิเทศภายใน สมุดบันทึกการผลิตสื่อ ตารางการใช้หอ้ งเรียนรู้
รายงานการใช้สื่อ สมุดบันทึกการอ่าน แผนการจัดการเรียนรู้
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและนาผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๓.๖๗) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการวิจัยในชั้นเรียน โครงการนิเทศภายใน รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานประจาปี แบบ ปพ.๕ แบบ ปพ.๖ แผนการจัดการเรียนรู้ รายงานการปฏิบัติหน้าที่
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๔.๙๘) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการวิจัยในชั้นเรียน โครงการนิเทศภายใน รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานประจาปี แบบ ปพ.๕ แบบ ปพ.๖ แผนการจัดการเรียนรู้ รายงานการปฏิบัติหน้าที่ ข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรม
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙ ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๕.๐๖) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการวิจัยในชั้นเรียน โครงการนิเทศภายใน รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป้ายนิเทศ
แผนการจัดการเรียนรู้ มุมนักอ่าน ข้อตกลงของห้อง รายชื่อสมาชิกของห้อง ตารางทาเวร
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรม โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑๐ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๑.๐๐) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการนิเทศภายใน โครงการสัมพันธ์ชุมชน แบบสอบถามผูป้ กครอง ข้อมูลผู้ปกครอง
กิจกรรมประชุมผูป้ กครอง กิจกรรมไหว้ครูและทาบุญโรงเรียน บันทึกการประชุม
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐)
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕๘ ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๕.๐๐)
๒. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปว่า
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๕.๐๐)
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐
คือ มีค่าเฉลี่ย เหตุปจั จัยที่ทาให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑
ข้อเสนอแนะสาคัญโดยสรุป(ไม่เกิน ๓ ข้อ) และกาหนดระยะเวลาทีจ่ ะทาให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน
-
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มาตรฐานที่ ๒

ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นา และมีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
๒.๑ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ
๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา
ความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้นา ทางวิชาการ
๒.๓ ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่าง
มีคุณภาพ
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

คะแนน
(ร้อยละ) ปรับปรุง
๙๕.๘๓

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม



๙๖.๑๗



๙๕.๘๑



๙๕.๙๔



ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๕.๘๓) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการของฝ่ายต่างๆ คาสั่งต่างๆ บันทึกการประชุม
กิจกรรม/โครงการต่างๆ คาสั่งจากต้นสังกัด
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์
และเป็นผู้นาทางวิชาการ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๖.๑๗) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายใน โครงการอาเซียนศึกษา โครงการวิจัยในชั้นเรียน โครงการนิเทศภายใน
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โครงการของฝ่ายต่างๆ คาสั่งต่างๆ คาสัง่ จากต้นสังกัด
บันทึกการประชุม กิจกรรม/โครงการต่างๆ รายงานประจาปี(SAR)
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๕.๘๑) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายใน โครงการอาเซียนศึกษา โครงการวิจัยในชั้นเรียน โครงการนิเทศภายใน
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โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โครงการของฝ่ายต่างๆ คาสั่งต่างๆ คาสัง่ จากต้นสังกัด
บันทึกการประชุม กิจกรรม/โครงการต่างๆ รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานประจาปี
ปัหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๕.๐๐)
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕๘ ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๕.๐๐) .
๒. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๒ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปว่า
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๒ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๒ ครูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๕.๐๐) .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ .
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐
คือ มีค่าเฉลี่ย เหตุปจั จัยที่ทาให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๒
ข้อเสนอแนะสาคัญโดยสรุป(ไม่เกิน ๓ ข้อ) และกาหนดระยะเวลาทีจ่ ะทาให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน
-
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มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจานวนเด็ก มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมทีส่ ่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
๓.๑ สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้อง
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอ อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม
๓.๒ สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการป้องกัน
การบาดเจ็บและสร้างเสริมความปลอดภัย
๓.๓ สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากร
เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร
๓.๔ สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม
ที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

คะแนน
(ร้อยละ) ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ดี

ดีมาก



๙๐.๖๗
๘๗.๙๓

ดีเยี่ยม




๙๒.๒๗
๗๗.๙๓



๘๗.๒๐



ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดประสบการณ์ วัสดุ
ครุภัณฑ์เพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๐.๖๗) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 ห้องคอมพิวเตอร์ ๓ ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๒ ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนรู้
ที่มีสื่อเทคโนโลยี ๓ ห้อง ห้องอาเซียนศึกษา ห้องสมุด อาคารอเนกประสงค์ อาคารเรียน
๔ หลัง ห้องวัสดุสื่อ โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่ โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า
โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์ โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารอเนกประสงค์ โครงการสร้าง
หลังคาเชื่อมต่ออาคาร ๓ และอาคาร ๔ โครงการโรงเรียนน่าอยู่
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริมความปลอดภัย
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๗.๙๓) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่ โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารอเนกประสงค์ โครงการสร้างหลังคาเชือ่ มต่ออาคาร ๓ และอาคาร ๔ โครงการโรงเรียนน่าอยู่ โครงการซ่อมแซมรั้วริมคลองสาธารณะ โครงการประกันอุบัติเหตุ บันทึกการประชุม
บันทึกการอบรมหลังสวดมนต์ประจาสัปดาห์ บันทึกครูเวรประจาวัน
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
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ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๒.๒๗) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โรงงานฟุตบอลสร้างและติดตั้งเครื่องกรองน้าดื่ม มูลนิธิอาทรพิทยคุณมอบทุนการศึกษาปีละ
๒๐,๐๐๐ บาท โรงงานไทเฟิงมอบทุนการศึกษาปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท นางเพ็ญแข เนตรพุกณะ
มอบทุนการศึกษาปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท วัดบางช้างเหนือมอบทุนการศึกษาปีละ ๕,๐๐๐ บาท
วัดไร่ขิงมอบทุนการศึกษาปีละ ๕,๐๐๐ บาท เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่สร้างอาคารเรียนขนาด ๔
ชั้น ๒๔ ห้อง สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด ๒ ชั้น สร้างห้องสุขา ขนาด ๑๒ ห้อง และ
จัดซื้อจัดจ้างและติดตั้งคอมพิวเตอร์ ๒ ห้อง จานวน ๙๒ ชุด เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่จัด
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาปีละ ๑ ครัง้ และส่งครูเข้ารับการอบรมที่
หน่วยงานต้นสังกัดจัดขึ้น บันทึกการประชุม
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๗๗.๙๓) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 ห้องคอมพิวเตอร์ ๓ ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๒ ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนรู้
ที่มีสื่อเทคโนโลยี ๓ ห้อง ห้องอาเซียนศึกษา ห้องสมุด ห้องวัสดุสื่อ สื่อที่ครูผลิต สื่อที่
ฝ่ายพัสดุจัดซื้อ
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐)
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕๘ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐) .
๒. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๓ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปว่า
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๓ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน

74

ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์
๔.๐๐
ดีมาก
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา
๔.๕๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๓ ครูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ .
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐
คือ มีค่าเฉลี่ย เหตุปจั จัยที่ทาให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๓
ข้อเสนอแนะสาคัญโดยสรุป(ไม่เกิน ๓ ข้อ) และกาหนดระยะเวลาทีจ่ ะทาให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน
-

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา ( ๕ มาตรฐาน ๒๓ ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาดาเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
คะแนน
(ร้อยละ) ปรับปรุง
๔.๑ สถานศึกษากระจายอานาจบริหารและจัดการศึกษา
๙๑.๐๐
๔.๒ สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
๙๒.๘๐
๔.๓ คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมพัฒนาสถานศึกษา
๗๔.๕๓
๔.๔ สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
๙๗.๘๐
๔.๕ สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน
๘๐.๑๓
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๘๗.๒๕
ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม








ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ สถานศึกษากระจายอานาจบริหารและจัดการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๑.๐๐) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายทั้ง ๖ ฝ่าย คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสายชั้น โครงการฝ่ายวิชาการ
โครงการฝ่ายกิจการนักเรียน โครงการฝ่ายบุคลากร โครงการฝ่ายอาคารสถานที่
โครงการฝ่ายธุรการและการเงิน โครงการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ
บันทึกการประชุม รายงานประจาปี (SAR)

75

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕

ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๒.๘๐) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายทั้ง ๖ ฝ่าย คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสายชั้น โครงการฝ่ายวิชาการ
โครงการฝ่ายกิจการนักเรียน โครงการฝ่ายบุคลากร โครงการฝ่ายอาคารสถานที่
โครงการฝ่ายธุรการและการเงิน โครงการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ
แบบบันทึกการนิเทศ บันทึกการประชุม รายงานประจาปี (SAR) เว็บไซต์ www.td.ac.th
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมพัฒนาสถานศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี (๗๔.๕๓) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คาสั่งต่างๆ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษา
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๗.๘๐) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายทั้ง ๖ ฝ่าย คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสายชั้น โครงการฝ่ายวิชาการ
โครงการฝ่ายกิจการนักเรียน โครงการฝ่ายบุคลากร โครงการฝ่ายอาคารสถานที่
โครงการฝ่ายธุรการและการเงิน โครงการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ
แบบบันทึกการนิเทศ บันทึกการประชุม รายงานประจาปี (SAR) เว็บไซต์ www.td.ac.th
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๐.๑๓) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายทั้ง ๖ ฝ่าย คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสายชั้น โครงการฝ่ายวิชาการ
โครงการฝ่ายกิจการนักเรียน โครงการฝ่ายบุคลากร โครงการฝ่ายอาคารสถานที่
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โครงการฝ่ายธุรการและการเงิน โครงการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ
แบบบันทึกการนิเทศ บันทึกการประชุม รายงานประจาปี (SAR) เว็บไซต์ www.td.ac.th
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐)
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕๘ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐) .
๒. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๔ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปว่า
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๔ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์
๔.๐๐
ดีมาก
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา
๔.๕๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาดาเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ .
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐
คือ มีค่าเฉลี่ย เหตุปจั จัยที่ทาให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๔
-
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มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดทาและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
๕.๑ สถานศึกษาจัดทาและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม
กับผู้เรียน และบริบทของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
๕.๒ สถานศึกษาส่งเสริม กากับดูแลให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๕.๓ สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๕.๔ สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
๕.๕ สถานศึกษาดาเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ
๕.๖ สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

คะแนน
(ร้อยละ) ปรับปรุง
๙๙.๓๓

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม



๙๖.๖๗



๙๐.๓๓



๙๑.๑๓
๙๘.๓๓




๙๕.๘๐



๙๕.๒๗



ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ สถานศึกษาจัดทาและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน และบริบทของท้องถิ่น
สู่ประชาคมอาเซียน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๙.๓๓) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายใน โครงการอาเซียนศึกษา โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการนิเทศภายใน โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตนักเรียน บันทึกการประชุม ภาพถ่าย รายงานสรุปการจัดกิจกรรม/โครงการ คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คาสั่งแต่งตั้งฝ่ายต่างๆ
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ สถานศึกษาส่งเสริม กากับดูแลให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๖.๖๗) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายใน โครงการอาเซียนศึกษา โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการนิเทศภายใน โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตนักเรียน บันทึกการประชุม ภาพถ่าย รายงานสรุปการจัดกิจกรรม/โครงการ คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คาสั่งแต่งตั้งฝ่ายต่างๆ
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี

78

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนานวัตกรรม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๐.๓๓) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการอาเซียนศึกษา โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ บัญชีสื่อ รายงานการผลิตสื่อ บันทึกการจัดซือ้ /จัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์สอื่ บันทึกการ
ประชุม ภาพถ่าย รายงานสรุปการจัดกิจกรรม/โครงการ แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกการ
นิเทศภายใน
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๑.๑๓) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายใน โครงการอาเซียนศึกษา โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการนิเทศภายใน โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตนักเรียน โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรม
หนูน้อยอาเซียน การใช้ห้องเรียนรู้เทคโนโลยี การใช้หอ้ งวิทยาศาสตร์ การใช้ห้องคอมพิวเตอร์
การใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา บันทึกการประชุม ภาพถ่าย ตลาดนัดอาชีพ รายงานสรุปการ
จัดกิจกรรม/โครงการ คาสั่งต่างๆ
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ สถานศึกษาดาเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๘.๓๓) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการนิเทศภายใน แบบบันทึกการนิเทศ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลประเมินผล
ปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานประจาปี
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบ ปพ.๕ แบบ ปพ.๖
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
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ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๕.๘๐) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการนิเทศภายใน แบบบันทึกการนิเทศ ปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ
รายงานการนิเทศ รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานประจาปี แผนการจัดการเรียนรู้
แบบ ปพ.๕ แบบ ปพ.๖
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐)
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕๘ ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๕.๐๐) .
๒. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๕ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปว่า
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๕ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดทาและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ .
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐
คือ มีค่าเฉลี่ย เหตุปจั จัยที่ทาให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๕
ข้อเสนอแนะสาคัญโดยสรุป(ไม่เกิน ๓ ข้อ) และกาหนดระยะเวลาทีจ่ ะทาให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน
-
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มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนุบสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
๖.๑ สถานศึกษาจัดทาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม
๖.๒ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

คะแนน
(ร้อยละ) ปรับปรุง
๘๕.๐๐

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม



๘๖.๐๐



๘๕.๕๐



ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ สถานศึกษาจัดทาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๕.๐๐) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ บัญชีแหล่งเรียนและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น รายงานสรุปกิจกรรม/
หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ บันทึกการประชุม
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๖.๐๐) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ บัญชีแหล่งเรียนและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น รายงานสรุปกิจกรรม/
หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ บันทึกการประชุม
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐)
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕๘ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐) .
๒. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๖ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปว่า
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๖ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
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ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์
๔.๐๐
ดีมาก
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา
๔.๕๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนุบสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ .
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐
คือ มีค่าเฉลี่ย เหตุปจั จัยที่ทาให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๖
ข้อเสนอแนะสาคัญโดยสรุป(ไม่เกิน ๓ ข้อ) และกาหนดระยะเวลาทีจ่ ะทาให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
๗.๑ สถานศึกษาจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๗.๒ สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่
เน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
๗.๓ สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
๗.๔ สถานศึกษาดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา
๗.๕ สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๗.๖ สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา
๗.๗ สถานศึกษาจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน
๗.๘ สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

คะแนน
(ร้อยละ) ปรับปรุง
๙๘.๓๓
๙๕.๐๐

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม




๙๑.๖๗
๙๖.๖๗




๙๖.๖๗
๙๘.๓๓




๙๘.๓๓



๙๘.๓๓
๙๖.๖๗




ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ สถานศึกษาจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๘.๓๓) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 ประกาศการใช้มาตรฐานของสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗ เครื่องมือประเมินมาตรฐาน
การศึกษา ช่วงชั้นที่ ๑-๒-๓ และปฐมวัย แบบสรุปผลประเมินมาตรฐานการศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทามาตรฐานการศึกษา
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
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ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๕.๐๐) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 ประกาศการใช้มาตรฐานของสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗ เครื่องมือประเมินมาตรฐาน
การศึกษา ช่วงชั้นที่ ๑-๒-๓ และปฐมวัย แบบสรุปผลประเมินมาตรฐานการศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทามาตรฐานการศึกษา
แผนปฏิบัติงานประจาปี บัญชีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๑.๖๗) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านนักเรียนและด้านบุคลากร คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
สถานศึกษาดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๖.๖๗) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการต่างๆ แผนปฏิบัติการประจาปี แบบบันทึกการนิเทศ รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ
รายงานประจาปี(SAR)
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๖.๖๗) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 บันทึกการนิเทศ รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลประเมินผล
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจาภาคเรียน
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๖ สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๘.๓๓) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 ประกาศการใช้มาตรฐานของสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗ เครื่องมือประเมินมาตรฐาน
การศึกษา ช่วงชั้นที่ ๑-๒-๓ และปฐมวัย แบบสรุปผลประเมินมาตรฐานการศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทามาตรฐานการศึกษา
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน แผนปฏิบัติงานประจาปี รายงานประจาปี(SAR)
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๗ สถานศึกษาจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๘.๓๓) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 ประกาศการใช้มาตรฐานของสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗ เครื่องมือประเมินมาตรฐาน
การศึกษา ช่วงชั้นที่ ๑-๒-๓ และปฐมวัย แบบสรุปผลประเมินมาตรฐานการศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
แผนปฏิบัติงานประจาปี รายงานประจาปี(SAR)
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๘ สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๙๘.๓๓) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 ประกาศการใช้มาตรฐานของสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗ เครื่องมือประเมินมาตรฐาน
การศึกษา แบบสรุปผลประเมินมาตรฐานการศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน แผนปฏิบัติงานประจาปี รายงานประจาปี(SAR)
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐)
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕๘ ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๕.๐๐) .
๒. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
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ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๗ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปว่า
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๗ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ .
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐
คือ มีค่าเฉลี่ย เหตุปจั จัยที่ทาให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๗
ข้อเสนอแนะสาคัญโดยสรุป(ไม่เกิน ๓ ข้อ) และกาหนดระยะเวลาทีจ่ ะทาให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริม
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
๘.๑ สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
๘.๒ สถานศึกษาดาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับ
คุณภาพ รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

คะแนน
(ร้อยละ) ปรับปรุง
๙๘.๓๓

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม



๙๘.๖๗



๙๘.๕๐



ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๘.๓๓) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 แผนปฏิบัติงานประจาปี บันทึกการประชุม บันทึกการนิเทศ ปฏิทินปฏิบัตงิ าน รายงานสรุป
กิจกรรม/โครงการ
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ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ สถานศึกษาดาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐาน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๘.๖๗) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 ประกาศการใช้มาตรฐานของสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗ เครื่องมือประเมินมาตรฐาน
การศึกษา แบบสรุปผลประเมินมาตรฐานการศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน แผนปฏิบัติงานประจาปี รายงานประจาปี(SAR)
บันทึกการนิเทศ บันทึกการประชุม
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐)
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕๘ ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๕.๐๐) .
๒. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๘ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปว่า
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๘ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการ
เสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ .
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 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ......................
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐
คือ มีค่าเฉลี่ย..................
เหตุปจั จัยที่ทาให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๘
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะสาคัญโดยสรุป(ไม่เกิน ๓ ข้อ) และกาหนดระยะเวลาทีจ่ ะทาให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน
๑)......................................................................................................................................................................
๒)......................................................................................................................................................................

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา ( ๘ มาตรฐาน ๓๐ ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๙ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
๙.๑ มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้น
ของศาสนาที่ตนนับถือ
๙.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต
๙.๓ มีความกตัญญูกตเวที
๙.๔ มีเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละเพื่อส่วนรวมและ
มีจิตสาธารณะ
๙.๕ ประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวม
อย่างคุ้มค่า
๙.๖ นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาในภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรม และความเป็นไทย
๙.๗ มีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๙.๘ เป็นพลเมืองที่ดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

คะแนน
(ร้อยละ) ปรับปรุง
๙๒.๙๗
๘๕.๒๘
๙๗.๙๔
๙๕.๙๒

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม






๙๔.๕๗



๙๘.๒๔



๙๖.๒๘
๙๗.๑๐




๙๔.๗๙



ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๒.๙๗) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 บัญชีเรียกชื่อ แบบ ปพ.๕ เวรเขตรับผิดชอบ เวรทาความสะอาดห้อง ประกาศคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ แบบสังเกตพติกรรม โครงการเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน กิจกรรมคนดีศรีเทียนดัด วันไหว้ครูประจาปี ภาพถ่าย
รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ
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ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๕.๒๘) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 เวรเขตรับผิดชอบ เวรทาความสะอาดห้อง ประกาศคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบสังเกตพฤติกรรม โครงการเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน กิจกรรมคนดีศรีเทียนดัด วันไหว้ครูประจาปี
กิจกรรมของหายได้คืน ภาพถ่าย รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๓ มีความกตัญญูกตเวที
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๗.๙๔) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 เวรเขตรับผิดชอบ เวรทาความสะอาดห้อง ประกาศคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบสังเกตพฤติกรรม โครงการเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน กิจกรรมคนดีศรีเทียนดัด วันไหว้ครูประจาปี
กิจกรรมวันพ่อและกิจกรรมวันแม่ ภาพถ่าย รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๔ มีเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละเพื่อส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๕.๙๒) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 เวรเขตรับผิดชอบ เวรทาความสะอาดห้อง เวรจราจร ประกาศคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบสังเกตพฤติกรรม โครงการเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
กิจกรรมคนดีศรีเทียนดัด รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ ภาพถ่าย
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
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ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๕ ประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๔.๕๗) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 เวรเขตรับผิดชอบ เวรทาความสะอาดห้อง เวรจราจร ประกาศคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบสังเกตพฤติกรรม กิจกรรมขยะทองคา กิจกรรมคนดีศรีเทียนดัด ภาพถ่าย
รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๖ นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๘.๒๔) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 เวรเขตรับผิดชอบ เวรทาความสะอาดห้อง เวรจราจร ประกาศคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบสังเกตพฤติกรรม โครงการเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ กิจกรรมคนดีศรีเทียนดัด ภาพถ่าย
รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๗ มีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๖.๒๘) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 เวรเขตรับผิดชอบ เวรทาความสะอาดห้อง เวรจราจร ประกาศคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบสังเกตพฤติกรรม โครงการเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
กิจกรรมคนดีศรีเทียนดัด กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ ภาพถ่าย
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๘ เป็นพลเมืองที่ดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๗.๑๐) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 เวรเขตรับผิดชอบ เวรทาความสะอาดห้อง เวรจราจร ประกาศคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบสังเกตพฤติกรรม โครงการเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
กิจกรรมคนดีศรีเทียนดัด กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน รายงานสรุปกิจกรรม/
โครงการ ภาพถ่าย
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ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๕.๐๐)
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕๘ ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๕.๐๐) .
๒. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๙ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปว่า
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๙ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๙ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ .
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ......................
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐
คือ มีค่าเฉลี่ย..................
เหตุปจั จัยที่ทาให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๙
............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะสาคัญโดยสรุป(ไม่เกิน ๓ ข้อ) และกาหนดระยะเวลาทีจ่ ะทาให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน
๑)......................................................................................................................................................................
๒)......................................................................................................................................................................
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มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
๑๐.๑ ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์
๑๐.๒ ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจ ตระหนักและรับผิดชอบร่วม
ในฐานะพลเมืองอาเซียน
๑๐.๓ ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาอาเซียน
๑๐.๔ ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ
ภาษาเพื่อนบ้าน และทักษะอาชีพ
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

คะแนน
(ร้อยละ) ปรับปรุง
๘๗.๐๒

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม



๙๑.๖๖



๙๔.๓๐
๙๑.๒๒




๙๑.๐๕



ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๗.๐๒) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 แบบ ปพ.๕ แบบประเมินสมรรถนะสาคัญ ผลประกาศการสอบสมรรถนะสาคัญของ อปท.
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒ ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจ ตระหนักและรับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๑.๖๖) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการอาเซียนศึกษา กิจกรรมภาษาอาเซียนหลังเคารพธงชาติ แผนการจัดการเรียนรู้
หลักสูตรสถานศึกษา
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๓ ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาอาเซียน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๔.๓๐) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการอาเซียนศึกษา กิจกรรมภาษาอาเซียนหลังเคารพธงชาติ แผนการจัดการเรียนรู้
หลักสูตรสถานศึกษา
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๔ ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน และทักษะอาชีพ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๑.๒๒) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการอาเซียนศึกษา กิจกรรมภาษาอาเซียนหลังเคารพธงชาติ แผนการจัดการเรียนรู้
หลักสูตรสถานศึกษา
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐)
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕๘ ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๕.๐๐) .
๒. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๐ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปว่า
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๐ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ .
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ......................
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐
คือ มีค่าเฉลี่ย..................
เหตุปจั จัยที่ทาให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๐
............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะสาคัญโดยสรุป(ไม่เกิน ๓ ข้อ) และกาหนดระยะเวลาทีจ่ ะทาให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน
๑)......................................................................................................................................................................
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มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
๑๑.๑ มีทักษะในการจัดการ และทางานด้วยความพากเพียร
ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบจนกระทั่งงานสาเร็จ
๑๑.๒ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๑๑.๓ มีความรู้สึกที่ดีต่อาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
ที่ตนสนใจ
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

คะแนน
(ร้อยละ) ปรับปรุง
๘๗.๓๙

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม



๙๑.๐๑
๙๔.๙๑




๙๑.๑๐



ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ มีทักษะในการจัดการ และทางานด้วยความพากเพียร ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
จนกระทั่งงานสาเร็จ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๗.๓๙) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรสถานศึกษา แบบสังเกตพฤติกรรม เครื่องมือวัดผลประเมินผล
แบบบันทึกคะแนน แฟ้มสะสมผลงาน ชิ้นงาน สมุดบันทึกประจาตัว
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๑.๐๑) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรสถานศึกษา แบบสังเกตพฤติกรรม เครื่องมือวัดผลประเมินผล
แบบบันทึกคะแนน แฟ้มสะสมผลงาน ชิ้นงาน สมุดบันทึกประจาตัว
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๓ มีความรู้สึกที่ดีต่อาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๔.๙๑) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรสถานศึกษา แบบสังเกตพฤติกรรม เครื่องมือวัดผลประเมินผล
แบบบันทึกคะแนน แฟ้มสะสมผลงาน ชิ้นงาน สมุดบันทึกประจาตัว กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐)
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕๘ ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๕.๐๐) .
๒. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน-ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๑ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปว่า
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๑ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ .
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ......................
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐
คือ มีค่าเฉลี่ย..................
เหตุปจั จัยที่ทาให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๑
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะสาคัญโดยสรุป(ไม่เกิน ๓ ข้อ) และกาหนดระยะเวลาทีจ่ ะทาให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน
๑)......................................................................................................................................................................
๒)......................................................................................................................................................................
มาตรฐานที่ ๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยูร่ ่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
๑๒.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
๑๒.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสุข
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

คะแนน
(ร้อยละ) ปรับปรุง
๘๒.๙๑
๙๐.๒๕
๘๖.๕๘

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม
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ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๒.๙๑) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรสถานศึกษา แบบสังเกตพฤติกรรม เครื่องมือวัดผลประเมินผล
แบบบันทึกคะแนน แฟ้มสะสมผลงาน ชิ้นงาน แบบ ปพ.๕
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๐.๒๕) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรสถานศึกษา แบบสังเกตพฤติกรรม เครื่องมือวัดผลประเมินผล
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม โครงการเข้าค่ายวิชาการ แบบบันทึกคะแนน แฟ้มสะสมผลงาน ชิ้นงาน แบบ ปพ.๕
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐)
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕๘ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก(๔.๐๐) .
๒. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๒ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปว่า
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๒ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา

คะแนน
๔.๐๐
๕.๐๐
๔.๕๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
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สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ .
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ......................
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐
คือ มีค่าเฉลี่ย..................
เหตุปจั จัยที่ทาให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๒
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะสาคัญโดยสรุป(ไม่เกิน ๓ ข้อ) และกาหนดระยะเวลาทีจ่ ะทาให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน
๑)......................................................................................................................................................................
๒)......................................................................................................................................................................
มาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
๑๓.๑ ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
๑๓.๒ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

คะแนน
(ร้อยละ) ปรับปรุง
๘๗.๕๑
๙๔.๑๘
๙๐.๘๕

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม





ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๗.๕๑) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรสถานศึกษา แบบสังเกตพฤติกรรม เครือ่ งมือวัดผลประเมินผล
โครงการเข้าค่ายวิชาการ แบบบันทึกการใช้ห้องสมุด แบบบันทึกการอ่าน แฟ้มสะสมผลงาน
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๒ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๔.๑๘) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรสถานศึกษา แบบสังเกตพฤติกรรม เครือ่ งมือวัดผลประเมินผล
กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ กิจกรรมขยะทองคา แฟ้มสะสมผลงาน
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ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐)
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕๘ ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๕.๐๐) .
๒. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๓ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปว่า
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๓ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ .
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ......................
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐
คือ มีค่าเฉลี่ย..................
เหตุปจั จัยที่ทาให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๓
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะสาคัญโดยสรุป(ไม่เกิน ๓ ข้อ) และกาหนดระยะเวลาทีจ่ ะทาให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน
๑)......................................................................................................................................................................
๒)......................................................................................................................................................................
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มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
๑๔.๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และมีน้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑๔.๒ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ยงต่อโรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหางเพศ
๑๔.๓ ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกและ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๑๔.๔ ผู้เรียนมีความรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์
และวรรณศิลป์
๑๔.๕ ผู้เรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

คะแนน
(ร้อยละ) ปรับปรุง
๙๕.๕๖

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม



๙๕.๓๘



๙๕.๐๑



๙๗.๕๓



๙๗.๒๔
๙๖.๑๔




ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และมีน้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๕.๕๖) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 บันทึกน้าหนัก-ส่วนสูง ข้อมูลน้าหนัก-ส่วนสูงในระบบ SIS บัตรสุขภาพ แบบ ปพ.๘
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๒ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัย อุบัติเหตุ
และปัญหาทางเพศ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๕.๓๘) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการเยาวชนต่อต้านยาเสพติด โครงการประกันอุบตั ิเหตุ แบบสอบถาม บัตรสุขภาพ
บันทึกพฤติกรรมของฝ่ายปกครอง กิจกรรมห้องอุ่นใจของฝ่ายแนะแนว
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๓ ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๕.๐๑) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการเยาวชนต่อต้านยาเสพติด โครงการแข่งขันกีฬาสี โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม โครงการเข้าค่ายวิชาการ แบบสอบถาม
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
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ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๔ ผู้เรียนมีความรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และวรรณศิลป์
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๗.๕๓) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการอนุรกั ษ์ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมชุมนุมดนตรีลูกทุง่ กิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย
กิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ไทย กิจกรรมชุมนุมภาษาไทย แบบสอบถาม
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๕ ผู้เรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๗.๒๔) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการแข่งขันกีฬาสี กิจกรรมชุมนุมดนตรีลูกทุ่ง กิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย
กิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ไทย แบบสอบถาม
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๕.๐๐)
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕๘ ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๕.๐๐)
๒. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๔ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปว่า
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๔ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
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สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ .
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ......................
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐
คือ มีค่าเฉลี่ย..................
เหตุปจั จัยที่ทาให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๔
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะสาคัญโดยสรุป(ไม่เกิน ๓ ข้อ) และกาหนดระยะเวลาทีจ่ ะทาให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน
๑)......................................................................................................................................................................
๒)......................................................................................................................................................................
มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
๑๕.๑ สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา
วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ ปรากฏเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน
๑๕.๒ สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา ปรากฏเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

คะแนน
(ร้อยละ) ปรับปรุง
๘๙.๕๓

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม



๙๒.๘๗



๙๑.๒๐



ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑ สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ ปรากฏเป็น
อัตลักษณ์ของผู้เรียน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘๙.๕๓) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายใน โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานผลการทดสอบระดับชาติ(โอเน็ต)
แผนปฏิบัติงานประจาปี รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ บันทึกการประชุม แบบ ปพ.๖
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๒ สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา ปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๒.๘๗) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายใน โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานผลการทดสอบระดับชาติ(โอเน็ต)
แผนปฏิบัติงานประจาปี รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ บันทึกการประชุม แบบ ปพ.๖
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐)
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕๘ ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๕.๐๐) .
๒. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๕ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปว่า
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๕ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ .
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ......................
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐
คือ มีค่าเฉลี่ย..................
เหตุปจั จัยที่ทาให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๕
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะสาคัญโดยสรุป(ไม่เกิน ๓ ข้อ) และกาหนดระยะเวลาทีจ่ ะทาให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน
๑)......................................................................................................................................................................
๒)......................................................................................................................................................................
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มาตรฐานที่ ๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
คะแนน
(ร้อยละ) ปรับปรุง
๑๖.๑ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน
๙๓.๗๘
๑๖.๒ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู
๙๔.๑๗
๑๖.๓ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา
๙๕.๑๑
๑๖.๔ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา
๙๕.๑๑
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๔.๕๔
ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม







ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๑ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๓.๗๘) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการสัมพันธ์ชุมชน แบบสอบถาม ภาพถ่าย แบบสรุปกิจกรรม/โครงการ สถิตินักเรียน
วิทยุชมชน เสียงตามสาย ป้ายไฟวิ่งประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ www.td.ac.th
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๒ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๔.๑๗) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการสัมพันธ์ชุมชน แบบสอบถาม ภาพถ่าย แบบสรุปกิจกรรม/โครงการ สถิตนิ ักเรียน
วิทยุชมชน เสียงตามสาย ป้ายไฟวิ่งประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ www.td.ac.th
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๓ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๕.๑๑) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการสัมพันธ์ชุมชน แบบสอบถาม ภาพถ่าย แบบสรุปกิจกรรม/โครงการ สถิตนิ ักเรียน
วิทยุชมชน เสียงตามสาย ป้ายไฟวิ่งประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ www.td.ac.th
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๔ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙๕.๑๑) .
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
 โครงการสัมพันธ์ชุมชน แบบสอบถาม ภาพถ่าย แบบสรุปกิจกรรม/โครงการ สถิตินักเรียน
วิทยุชมชน เสียงตามสาย ป้ายไฟวิ่งประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ www.td.ac.th
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
 ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
 ไม่มี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๕.๐๐)
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕๘ ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๕.๐๐) .
๒. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๖ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปว่า
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๖ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง
และชุมชน
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ .
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ......................
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐
คือ มีค่าเฉลี่ย..................
เหตุปจั จัยที่ทาให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๖
............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะสาคัญโดยสรุป(ไม่เกิน ๓ ข้อ) และกาหนดระยะเวลาทีจ่ ะทาให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน
๑)......................................................................................................................................................................
๒)......................................................................................................................................................................
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๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑
.

ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก
เป็นสาคัญ
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเด่น : ครูติดตามเอาใส่เด็กอย่างสม่าเสมอ
จุดที่ควรพัฒนา : ครูมีภาระงานมากเกินไป

มาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นา และมีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
.
จุดเด่น : มีความวิสัยทัศน์ก้าวไกล มีมนุษยสัมพันธ์ดี วางแผนงานไว้ล่วง
จุดที่ควรพัฒนา : การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจานวนเด็ก มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
.
จุดเด่น : มีทรัพยากรเพียงพอต่อการทีจ่ ะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
จุดที่ควรพัฒนา : ไม่มีเครือ่ งเล่นสนามให้เด็กได้เล่น
มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๔
.

สถานศึกษาดาเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเด่น : การจัดกิจกรรมใดๆ จะมีคาสัง่ ที่ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
จุดที่ควรพัฒนา : ไม่มี

มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
.
จุดเด่น : มีการปรับปรุงและทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกสิ้นปีการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา : ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทาหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖

สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
จุดเด่น : โรงเรียนจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งรูท้ ี่หลากหลาย
จุดที่ควรพัฒนา : ไม่มี
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มาตรฐานที่ ๗
.

สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเด่น : มีโครงการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องทุกปี
จุดที่ควรพัฒนา : ไม่มี

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริม
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
.
จุดเด่น : มีการจัดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี
จุดที่ควรพัฒนา : ไม่มี
มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๙ เด็กมีการพัฒนาด้านร่างกายเหมาะสมกับวัย
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเด่น : เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
จุดที่ควรพัฒนา : เด็กต่างด้าวบางคนพ้นวัยเด็กปฐมวัยแล้วแต่ต้องเข้าเรียนร่วม
มาตรฐานที่ ๑๐ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจเหมาะสมตามวัย
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
.
จุดเด่น : ครูจัดกิจกรรมทีส่ ่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์
จุดที่ควรพัฒนา : ไม่มี
มาตรฐานที่ ๑๑ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
.
จุดเด่น : ครูจัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาการด้านสังคมให้กบั เด็กๆ
จุดที่ควรพัฒนา : ไม่มี
มาตรฐานที่ ๑๒ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
.
จุดเด่น : เด็กจะได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับพื้นฐาน
จุดที่ควรพัฒนา : ไม่มี
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเด่น : เด็กปฐมวัยสามารถเลื่อนชั้นขึ้นไปเรียนในระดับพื้นฐานได้อย่างราบรื่น
จุดที่ควรพัฒนา : ไม่มี
มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
.
จุดเด่น : ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับคุณภาพการจัดการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา : ไม่มี
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๓.๒ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑
.
มาตรฐานที่ ๒
.

ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเด่น : ครูจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น ตลาดนัดอาชีพ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
จุดที่ควรพัฒนา : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มากขึ้น
ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นา และมีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเด่น : มีวิสัยทัศน์ มีการวางแผนทางานล่วงหน้า กระจายงานผ่านหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าช่วงชั้น
จุดที่ควรพัฒนา : การใช้จ่ายงบประมาณบางครั้งไม่คุ้มกับผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ

มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจานวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเด่น : สถานศึกษามีความพร้อมทั้งบุคลากร ผู้เรียน อาคารสถานที่ สื่อเทคโนโลยีต่างๆ
จุดที่ควรพัฒนา : ครูต้องได้รับการพัฒนาให้ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๔
.

มาตรฐานที่ ๕
.
มาตรฐานที่ ๖

สถานศึกษาดาเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเด่น : การดาเนินกิจกรรมต่างๆ มีคาสั่งที่ชัดเจน จัดบุคลากรรับผิดชอบฝ่ายต่างๆ
มีหัวหน้าช่วงชั้น มีแผนปฏิบัติการประจาปี มีการสรุปกิจกรรม/โครงการเมื่อเสร็จสิ้น
กิจกรรมหรือโครงการ
จุดที่ควรพัฒนา : ไม่มี
สถานศึกษาจัดทาและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเด่น : โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รบั การปรับปรุงและทบทวนทุกปี
จุดที่ควรพัฒนา : ไม่มี
สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเด่น : มีการใช้แหล่งเรียนรู้ทงั้ ในและนอกสถานที่
จุดที่ควรพัฒนา : ไม่มี
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มาตรฐานที่ ๗
.

สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเด่น : มีการจัดทาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
จุดที่ควรพัฒนา : ไม่มี

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริม
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
.
จุดเด่น : สถานศึกษาจัดทาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางการปฏิรปู การศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา : ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทาหลักสูตร
มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๙

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเด่น : ผู้เรียนได้รบั การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องทุกระดับชั้น
จุดที่ควรพัฒนา : ไม่มี

มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเด่น : โรงเรียนจัดกิจกรรมภาษาอาเซียนหลังเคารพธงชาติทุกเช้า
จุดที่ควรพัฒนา : ไม่มี
มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเด่น : โรงเรียนจัดกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ ให้นักเรียนของที่ไม่ได้ใช้และมีสภาพดีมาจาหน่าย
จุดที่ควรพัฒนา : ไม่มี
มาตรฐานที่ ๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเด่น : นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้เป็นอย่างดี
จุดที่ควรพัฒนา : ไม่มี
มาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
.
จุดเด่น : โรงเรียนจัดกิจกรรมรักการอ่านโดยจัดทาสมุดบันทึกการอ่านแจกให้นักเรียนทุกคน
จุดที่ควรพัฒนา : ไม่มี
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มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
.
จุดเด่น : ผู้เรียนได้รบั การตรวจสุขภาพจาก รพ.สต.บ้านใหม่ และ รพ.สามพราน เป็นประจา
จุดที่ควรพัฒนา : ไม่มี
มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
.
จุดเด่น : สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา : ไม่มี
มาตรฐานที่ ๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
.
จุดเด่น : ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา : ไม่มี
๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
๔.๑ ผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย
ผลการประเมินพัฒนาการของผูเ้ รียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ๒ โรงเรียนได้ทาการประเมินพัฒนาการด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา แสดงผลการประเมินดังตารางต่อไปนี้
ชั้นอนุบาล
ปีที่
๑
๒
เฉลี่ยรวม
ระดับคุณภาพ

จานวน
นักเรียน
๓๙
๖๔

คะแนนเฉลี่ยพัฒนาการด้าน
ร่างกาย
อารมณ์
สังคม
สติปัญญา
๒.๘๐
๒.๗๓
๒.๕๓
๒.๗๑
๒.๖๖
๒.๕๕
๒.๗๔
๒.๖๗
๒.๗๓
๒.๖๔
๒.๖๓
๒.๖๙
ดี
ดี
ดี
ดี

รวม
๑๐.๗๖
๑๐.๖๑

เฉลี่ย
รวม
๒.๖๙
๒.๖๕
๒.๖๗

ระดับ
คุณภาพ
ดี
ดี
ดี

สรุปผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนปีการศึกษา ๒๕๕๘
ผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑
พัฒนาการด้านร่างกาย
มีค่าเฉลี่ย ๒.๘๐
พัฒนาการด้านอารมณ์
มีค่าเฉลี่ย ๒.๗๓
พัฒนาการด้านสังคม
มีค่าเฉลี่ย ๒.๕๓
พัฒนาการด้านสติปัญญา
มีค่าเฉลี่ย ๒.๗๑
เฉลี่ยรวมทั้ง ๔ ด้าน
มีค่าเฉลี่ย ๒.๖๙

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒
พัฒนาการด้านร่างกาย
มีค่าเฉลี่ย ๒.๖๖
พัฒนาการด้านอารมณ์
มีค่าเฉลี่ย ๒.๕๕
พัฒนาการด้านสังคม
มีค่าเฉลี่ย ๒.๗๔
พัฒนาการด้านสติปัญญา
มีค่าเฉลี่ย ๒.๖๗
เฉลี่ยรวมทั้ง ๔ ด้าน
มีค่าเฉลี่ย ๒.๖๕

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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๔.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
โดยใช้เครื่องมื อประเมิ นคุณภาพการศึกษาที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่นได้แต่งตั้ งคณะท างานประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ผบู้ ริหารสถานศึกษา และครูปฏิบัติการสอน จัดทาขึ้นเพื่อประเมินผล
การจัดการเรียนรู้นักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
การประเมินในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กาหนดตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละ
ชั้นปีในระดับ การศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึก ษาปีที่ ๓) จึงออกแบบเครื่องมื อวัดสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน ดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) สังกัดเทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ ได้ดาเนินการประเมิน
สมรรถนะส าคัญ ของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จานวน ๖๕ คน ประถมศึกษาปีที่ ๖ จานวน ๕๙ คน
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จานวน ๖๘ คน รวมจานวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน จานวน ๑๙๒ คน โดยจัดการประเมิน
ในวันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีผลการประเมินดังตารางต่อไปนี้

ประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ ๓1
ประถมศึกษาปีที่ ๓/2 3๔
๖๕
รวม
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละเฉลี่ย

6.45 ๖๔.๕๒
๖.๘๘ ๖๘.๘๒
๖.๖๘ ๖๖.๗๗
๖.๖๘
๖๖.๗๗

4.77 ๔๗.๗๔
๔.๒๙ ๔๒.๙๔
๔.๕๒ ๔๕.๒๓
๔.๕๒
๔๕.๒๓

6.19 ๖๑.๙๔
๕.๔๑ ๕๔.๑๒
๕.๗๘ ๕๗.๘๕
๕.๗๘
๕๗.๘๕

5.77 ๕๗.๗๔
๖.๐๓ ๖๐.๒๙
๕.๙๑ ๕๙.๐๘
๕.๙๑
๕๙.๐๘

5.58 ๕๕.๘๑
๕.๓๘ ๕๓.๘๒
๕.๔๘ ๕๔.๗๗
๕.๔๘
๕๔.๗๗

สรุปผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๖.๖๘ คิดเป็นร้อยละ
๒. ความสามารถในการคิด
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๒ คิดเป็นร้อยละ
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๕.๗๘ คิดเป็นร้อยละ
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๕.๙๑ คิดเป็นร้อยละ
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๕.๔๘ คิดเป็นร้อยละ
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียนรวมทุกด้าน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๕.๖๗ คิดเป็นร้อยละ

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

รวม

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนในด้านความสามารถในการ
คิด
แก้ปญ
ั หา
ใช้ทักษะชีวิต
ใช้เทคโนโลยี

ร้อยละ

สื่อสาร

คะแนนเฉลี่ย

ระดับชั้น

จานวนผู้เข้าสอบ(คน)

ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

๕.๗๖ ๕๗.๕๕
๕.๖๐ ๕๖.๐๐
๕.๖๗ ๕๖.๗๔
๕.๖๗
๕๖.๗๔

๖๖.๗๗
๔๕.๒๓
๕๗.๘๕
๕๙.๐๘
๕๔.๗๗
๕๖.๗๔
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ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ ๒๘
ประถมศึกษาปีที่ ๖/2 ๓๑
๕๙
รวม
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละเฉลี่ย

๕.๓๒ ๕๓.๒๑
๕.๕๕ ๕๕.๔๘
๕.๔๔ ๕๔.๔๑
๕.๔๔
๕๔.๔๑

๖.๐๔ ๖๐.๓๖
๕.๓๒ ๕๓.๒๓
๕.๖๖ ๕.๖๖๑
๕.๖๖
๕.๖๖๑

๕.๘๒ ๕๘.๒๑
๖.๑๖ ๖๑.๖๑
๖.๐๐ ๖๐.๐๐
๖.๐๐
๖๐.๐๐

๔.๖๘ ๔๖.๗๙ ๒.๗๑ ๒๗.๑๔
๖.๗๗ ๖๗.๗๔ ๓.๖๑ ๓๖.๑๓
๕.๗๘ ๕๗.๘๐ ๓.๑๙ ๓๑.๘๖
๕.๗๘
๓.๑๙
๕๗.๘๐
๓๑.๘๖

สรุปผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๕.๔๔ คิดเป็นร้อยละ
๒. ความสามารถในการคิด
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๕.๖๖ คิดเป็นร้อยละ
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๖.๐๐ คิดเป็นร้อยละ
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๕.๗๘ คิดเป็นร้อยละ
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๓.๑๙ คิดเป็นร้อยละ
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียนรวมทุกด้าน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๕.๒๑ คิดเป็นร้อยละ

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

รวม

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนในด้านความสามารถในการ
คิด
แก้ปญ
ั หา
ใช้ทักษะชีวิต
ใช้เทคโนโลยี

ร้อยละ

สื่อสาร

คะแนนเฉลี่ย

ระดับชั้น

จานวนผู้เข้าสอบ(คน)

ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๔.๙๑ ๔๙.๑๔
๕.๔๘ ๕๔.๘๔
๕.๒๑ ๕๒.๑๔
๕.๒๑
๕๒.๑๔

๕๔.๔๑
๕๖.๖๑
๖๐.๐๐
๕๗.๘๐
๓๑.๘๖
๕๒.๑๔

มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
รวม
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละเฉลี่ย

๓๒
๓๖
๖๘

๕.๔๔ ๕๔.๓๘
๕.๑๑ ๕๑.๑๑
๕.๒๗ ๕๒.๖๕
๕.๒๗
๕๒.๖๕

๖.๖๙ ๖๖.๘๘
๖.๗๘ ๖๗.๗๘
๖.๗๔ ๖๗.๓๕
๖.๗๔
๖๗.๓๕

๖.๘๔ ๖๘.๔๔
๖.๗๒ ๖๗.๒๒
๖.๗๘ ๖๗.๗๙
๖.๗๘
๖๗.๗๙

๘.๐๓ ๘๐.๓๑ ๕.๐๖ ๕๐.๖๓
๘.๐๖ ๘๐.๕๖ ๕.๑๑ ๕๑.๑๑
๘.๐๔ ๘๐.๔๔ ๕.๐๙ ๕๐.๘๘
๘.๐๔
๕.๐๙
๘๐.๔๔
๕๐.๘๘

สรุปผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๕.๒๗ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๕
๒. ความสามารถในการคิด
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๖.๗๔ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๓๕
๓. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๖.๗๘ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๗๙
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๘.๐๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๔
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๕.๐๙ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๘๘
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียนรวมทุกด้าน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๖.๓๘ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๘๒

ร้อยละ

รวม
คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนในด้านความสามารถในการ
คิด
แก้ปญ
ั หา
ใช้ทักษะชีวิต
ใช้เทคโนโลยี

ร้อยละ

สื่อสาร

คะแนนเฉลี่ย

ระดับชั้น

จานวนผู้เข้าสอบ(คน)

ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๖.๔๑ ๖๔.๑๓
๖.๓๖ ๖๓.๕๖
๖.๓๘ ๖๓.๘๒
๖.๓๘
๖๓.๘๒
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๔.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระทุกระดับชั้น
๔.๓.๑ ผลพัฒนาการเด็กระดับการศึกษาปฐมวัย
จานวนเด็กที่ได้ผลการประเมินระดับคุณภาพ(คน)
อนุบาล ๑
อนุบาล ๒
อนุบาล ๓

พัฒนาการด้าน
๑. ด้านร่างกาย
๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ
๓. ด้านสังคม
๔. ด้านสติปัญญา
รวม

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๓๖
๓๕
๓๓
๓๕

๓
๔
๖
๔
๓๙

-

๕๙
๕๔
๕๘
๕๗

๕
๑๐
๖
๗
๖๔

-

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

หมายเหตุ : ให้นาเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย
๔.๓.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไปทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ทกุ ระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพฯ
8. ภาษาต่างประเทศ
ร้อยละเฉลี่ยของระดับชั้น

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
๖๒๙
๖๒๙
๖๒๙
๖๒๙
๖๒๙
๖๒๙
๖๒๙
๖๒๙
๖๒๙
๑๐๐

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับดี(๓)ขึ้นไป
ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖

๔๕.๕๗
๕๓.๑๖
๔๘.๑๐
๔๑.๗๗
๕๐.๖๓
๒๑.๕๒
๘๗.๓๔
๖๐.๐๓
๓๔.๑๘
๔๙.๓๗

๔๘.๖๕
๖๘.๙๒
๓๙.๑๙
๕๑.๓๕
๔๘.๖๕
๒๔.๓๒
๙๓.๒๔
๔๗.๓๐
๓๙.๑๙
๕๑.๒๐

๖๒.๑๒
๘๓.๓๓
๕๔.๕๕
๔๕.๔๕
๔๖.๙๗
๖๖.๖๗
๙๒.๔๒
๕๑.๕๒
๖.๐๖
๕๖.๕๗

๕๔.๙๓
๗๑.๘๓
๓๓.๘๐
๕๗.๗๕
๕๐.๗๐
๘๗.๓๒
๘๔.๕๑
๗๓.๒๔
๔๒.๒๕
๖๑.๘๒

๔๐.๐๓
๔๓.๔๘
๓๖.๒๓
๕๐.๗๒
๘๑.๑๖
๙๕.๖๕
๗๙.๗๑
๗๓.๙๑
๒๘.๙๙
๕๙.๑๐

๒๐.๓๑
๕๖.๒๕
๔๖.๘๘
๕๐.๐๐
๓๗.๕๐
๖๘.๗๕
๗๖.๕๖
๗๑.๘๘
๖๗.๑๙
๕๕.๐๓

ร้อยละ
เฉลี่ยของ
กลุ่มสาระ
๔๕.๒๗
๖๒.๘๓
๔๓.๑๓
๔๙.๕๑
๕๒.๖๐
๖๐.๗๑
๘๕.๖๓
๖๒.๙๘
๓๖.๓๑

ระดับมัธยมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. สังคมศึกษาฯ
๕. ประวัติศาสตร์
๖. สุขศึกษาและพลศึกษา
๗. ศิลปะ
๘. การงานอาชีพฯ
๙. ภาษาต่างประเทศ
ร้อยละเฉลี่ยของระดับชั้น

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
๒๐๖
๒๐๖
๒๐๖
๒๐๖
๒๐๖
๒๐๖
๒๐๖
๒๐๖
๒๐๖
๑๐๐

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับดี(๓)ขึ้นไป
ม.๑

ม.๒

ม.๓

๕๔.๙๘
๒๘.๙๒
๓๖.๒๗
๗๘.๖๑
๔๑.๙๔
๗๕.๖๙
๔๙.๘๑
๔๙.๙๖
๒๒.๔๑
๔๘.๗๓

๕๐.๐๐
๒๙.๘๒
๔๐.๙๓
๖๕.๐๘
๗๐.๓๐
๗๖.๓๑
๖๗.๖๙
๗๒.๔๕
๖๗.๐๑
๕๙.๙๕

๕๕.๗๔
๓๒.๖๕
๕๔.๒๓
๕๒.๓๑
๗๕.๗๐
๗๕.๓๒
๖๖.๗๓
๘๑.๐๗
๔๑.๕๔
๕๙.๔๘

ร้อยละ
เฉลี่ยของ
กลุ่มสาระ
๕๓.๕๗
๓๐.๔๖
๔๓.๘๑
๖๕.๓๓
๖๒.๖๕
๗๕.๗๗
๖๑.๔๑
๖๗.๘๓
๔๓.๖๕
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๔.๔ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘
คะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้

ระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ ๖
มัธยมศึกษาปีที่ ๓

คะแนน
เฉลี่ยรวม

คะแนนเฉลี่ยรวม

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

๕๕.๐๐
๔๓.๔๙

๕๕.๖๑
๔๖.๐๖

๓๒.๔๕
๒๗.๐๐

๓๘.๕๓
๒๙.๓๓

๔๑.๖๔
๓๕.๐๓

ปี ๕๘

ย้อนหลัง ๑ ปี

ผลต่างคะแนน
๒ ปีการศึกษา

๔๔.๖๕
๓๖.๑๘

๔๖.๑๘
๓๗.๙๒

-๑.๕๓
-๑.๗๔

(ปีปัจจุบัน)

ปี ๕๗

หมายเหตุ : ผลต่างคะแนนถ้าปีปัจจุบันคะแนนเฉลี่ยมีผลต่างลดลงต่ากว่าปีที่ผ่านมาให้ใส่ค่าเป็นลบ

๔.๕ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด

ระดับชัน้

ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
รวม
ร้อยละเฉลี่ย

ดีเยี่ยม
จานวน

๗๙
๗๔
๖๖
๗๑
๖๙
๖๔
๘๙
๔๙
๖๘
๖๒๙
๑๐๐

๗๙
๖๐
๓๗
๑๑
๑๕
๒๙
๔๒
๓๒
๔๒

ดี

ร้อยละ

จานวน

๑๐๐.๐๐
๘๑.๐๘
๕๖.๐๖
๑๕.๔๙
๒๑.๗๔
๔๕.๓๑
๔๗.๑๙
๖๕.๓๑
๖๑.๗๖
๓๔๗
๕๕.๑๗

ผ่าน
ร้อยละ

จานวน

๑๔
๒๙
๕๘
๕๔
๓๕
๓๖
๑๗
๒๖

๑๘.๙๒
๔๓.๙๔
๘๑.๖๙
๗๘.๒๖
๕๔.๖๙
๔๐.๔๕
๓๔.๖๙
๓๘.๒๔
๒๖๙
๔๒.๗๗

๒
๑๑
-

ไม่ผ่าน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

-

-

๒.๘๒
๑๒.๓๖
๑๓
๒.๐๗

-

๔.๖ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
รวม
ร้อยละเฉลี่ย

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

๗๙
๗๔
๖๖
๗๑
๖๙
๖๔
๘๙
๔๙
๖๘
๖๒๙
๑๐๐

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน

ดีเยี่ยม
จานวน
๑๕
๔๔
๑๓
๑๑
๑๐
๑๔
๘
๒๘
๓๕

ร้อยละ
๑๘.๙๙
๕๙.๔๖
๑๙.๗๐
๑๕.๔๙
๑๔.๔๙
๒๑.๘๘
๘.๙๙
๕๗.๑๔
๕๑.๔๗

๑๗๘
๒๘.๓๐

ดี
จานวน
๓๕
๑๕
๓๙
๕๘
๕๙
๕๐
๗๐
๒๐
๓๓

ผ่าน
ร้อยละ
๔๔.๓๐
๒๐.๒๗
๕๙.๐๙
๘๑.๖๙
๘๕.๕๑
๗๘.๑๓
๗๘.๖๕
๔๐.๘๒
๔๘.๕๓

๓๗๙
๖๐.๒๕

จานวน
๒๕
๑๓
๑๔
๒
๑๑
๑
-

ร้อยละ
๓๑.๖๕
๑๗.๕๗
๒๑.๒๑
๒.๘๒
๑๒.๓๖
๒.๐๔
-

๖๖
๑๐.๔๙

ไม่ผ่าน
จานวน
๔
๒
-

ร้อยละ
๕.๐๖
๒.๗๐
-

๖
๐.๙๕

112

๔.๗ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
จานวน/ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านหรือไม่ผ่าน
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด

ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๗๙
๗๔
๖๖
๗๑
๖๙
๖๔
๘๙
๔๙
๖๘

รวม
ร้อยละเฉลี่ย

๖๒๙
๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

๗๙
๗๔
๖๖
๗๑
๖๙
๖๔
๘๙
๔๙
๖๘

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

-

-

๖๒๙
๑๐๐

-

ตอนที่ ๔
สรุปผลการพัฒนาและการนาไปใช้
จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพมาตรฐานทั้ ง ระดั บ การศึ ก ษาปฐมวั ย และระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ผลการประเมินพัฒนาการ และผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนทั้ง ๕ ด้าน ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
๓ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สถานศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการพัฒนา
และวางแนวทางการนาไปใช้พัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ดังนี้
๑. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวม
๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
ด้านปัจจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น
สาคัญ
คณะครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจริยธรรม คุณธรรมเป็นที่ยอมรับของชุมชน เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
เสียสละอุทิศตน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนและการเรียนการสอน ใช้วิธีการประเมินผลอย่างหลากหลายและนาผลที่
ได้มาปรับปรุงแก้ไข พัฒนาคุณภาพการสอน ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ ทั้งยังเอาใจใส่
ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนความประพฤติ ทาให้คณะครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนให้ความร่วมมือช่วยเหลือกับ
ทางโรงเรียนเป็นอย่างดี
มาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นา และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษา
ผู้บริหารมีภาวะผู้นา บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีการกระจายอานาจและมีหลักการในการมอบ หมาย
งาน ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง มี วิสัยทั ศน์ก ว้างไกล มี ความคิดริเริ่ม และเป็นผู้นาทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มอบหมายงานให้ตามวิชาเอก/โท และตามความถนัด ทาให้ผู้เกี่ยวข้องพอใจมุง่ มั่นปฏิบัติ งานให้สาเร็จ
และเกิดผลดี แต่งกายสุภาพ มีสุขอนามัยดี วางตนได้เหมาะสมกับเกียรติยศและศักดิ์ศรี
มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจานวนเด็ก มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมทีส่ ่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีจานวนผู้เรียนและอายุตามเกณฑ์ และยังได้รับความนิยมจากผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองส่งบุตร
หลานเข้ามาเรียนจานวนมาก ทั้งนี้เพราะความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการพัฒ นาการเรียนการสอนทั้งของคณะครูและ
ผู้บริหาร ทาให้สถานศึกษาได้รับความเชื่อมั่นและพึงพอใจจากชุมชน และนอกจากนั้นสถานศึกษายังมีอาคารเรียน
ห้องเรียน ห้องพิเศษ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้องนาฏศิลป์ ห้องพยาบาล ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องเรียน
ภาษาอังกฤษ ห้องสมุ ด ห้องเรียนรู้ที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมและสื่อต่าง ๆ ที่เอื้อต่อ
การจัดการศึกษาพอสมควร จัดทรัพยากรและงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คณะครู และผู้เรียนในการจัด
การศึกษาและมีเพียงพอกับการปฏิบัติงาน
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ด้านกระบวนการทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาดาเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
สถานศึกษามีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและกระจายอานาจ มีการจัดทาแผนการปฏิบัติการประจาปี
แผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาของชาติ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ชุมชน ผู้ เรียน
ร่วมกันพัฒ นาคุณภาพการศึกษา มีการนิเทศติดตามผลการดาเนินงาน มีก ารประเมิ นผลและนาผลมาปรับ ปรุง
พัฒนางานและจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ครูปฐมวัยมีการจัดทาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีการพัฒนาบุคลากรให้
การอบรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการทาแผนการจัดการเรียนรู้ ประสบการณ์เรียนรู้ รวมทั้ง
การใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์
และสังคม
มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานศึกษามีการแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสื่อการเรียนการ
สอน ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า ทาให้ผู้เรียนภาคภูมิใจและรักท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น
มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สถานศึกษาจัดระบบการบริห ารและสารสนเทศ มี การพัฒ นามาตรฐานการศึกษา ดาเนินงานประเมิ น
คุณ ภาพตามาตรฐานการศึก ษาขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น มี ก ารจัดท าโครงการประกั นคุณ ภาพภายใน
สถานศึกษา และจัดทารายงานคุณภาพประจาปีเพื่อรายงานต้นสังกัดและสาธารณชน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
วางแผนการประเมินและนาผลมาดาเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริม
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
สถานศึก ษามี การจัดกิจ กรรมให้ผู้เรียนได้แสดงความถนัดและความสามารถพิเศษของผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ จัดกิจกรรมที่สง่ เสริมสนับสนุนด้านวิชาการ เช่น กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมสัปดาห์หอ้ งสมุด กิจกรรม
สัป ดาห์วิท ยาศาสตร์ กิจ กรรมที่ ส นับ สนุนด้านการพัฒ นาทางด้านร่างกาย เช่น กิจ กรรมแข่ง ขันกี ฬาสีป ระจาปี
กิจกรรมที่สนับสนุนปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งกรรมการนักเรียนประจาปี กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี เช่น กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมที่ปลูกฝังความกตัญญู
กตเวที เช่น กิจกรรมวันวันแม่แห่งชาติและกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยสืบสานและสร้างสรรค์
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาไทยและค่านิยมที่ดีงาม ปลูกฝังและส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
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ด้านผลผลิตทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๙ เด็กมีการพัฒนาด้านร่างกายเหมาะสมกับวัย
ผู้เรียนมี สุขนิสัยในการดูแลรัก ษาสุขภาพ และป้องกั นตนเองจากเกิดอุบัติเหตุ มีน้าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ครูผู้ได้จัดกิจกรรมที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักดู แลสุขภาพร่างกาย เช่น แปรงฟันหลัง
รับประทานอาหารกลางวัน
มาตรฐานที่ ๑๐ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจเหมาะสมตามวัย
ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดี มีความมั่นใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเริง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
เข้ากับเพื่อน ครูได้ดี
มาตรฐานที่ ๑๑ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย
ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่วมห้อง มีทักษะในการทางาน รักการทางาน ตั้งใจและมีความพยายาม
ที่จะทางานให้ดี สามารถทางานร่วมกับเพื่อนอย่างมีความสุขและมีเจตคติที่ดีต่อการทางาน
มาตรฐานที่ ๑๒ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย
ผู้เรียนมีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กได้อย่างคล่องแคล่ว มีการสังเกต สารวจ และการกะ
ประมาณ มีทักษะในการสื่อสารและสามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ได้พอสมควร สามารถบอกสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
และตัวเอง นักเรียนมีความสนใจหนังสือต่างๆ ที่ได้พบเห็นและรู้จักการตั้งคาถามเพื่อหาคาตอบที่ต้อง การรู้ได้ด้วย
ตนเองทั้งจากการดูและการเล่าเรื่องของครู
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้บริการด้านสถานที่
วัส ดุ อุป กรณ์ วิชาการ และอื่น ๆ ของสถานศึกษา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการศึกษา ให้ความร่วมมื อในการจัด
กิจกรรมที่ สนับสนุนการศึกษาของสถานศึกษา และให้การสนับ สนุนทรัพยากรปัจจัยต่างๆ ในการจัดและพัฒนา
การศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจ ยอมรับความรู้ ความสามารถ ทักษะ การกีฬา ความมีวินัย จริยธรรม และ
พฤติก รรมที่พึ งประสงค์ของผู้เรียน ตลอดจนมี ความพึงพอใจในความประพฤติ การปฏิบัติตนตามมาตรฐาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาและครู พึงพอใจในการให้คาปรึกษา แนะนาตลอดจนการช่วยเหลือด้าน
อื่น ๆ แก่ชุมชนและส่วนร่วม
๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านปัจจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
คณะครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจริยธรรม คุณธรรมเป็นทีย่ อมรับของชุมชน เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
เสียสละอุทิศตน มุ่งมั่นทีจ่ ะพัฒนาผูเ้ รียนและการเรียนการสอน ใช้วิธีการประเมินผลอย่างหลากหลายและนาผลที่
ได้มาปรับปรุงแก้ไข พัฒนาคุณภาพการสอน ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถตรงกับงานทีร่ ับผิดชอบ ทั้งยังเอาใจใส่
ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนความประพฤติ ทาให้คณะครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนให้ความร่วมมือช่วยเหลือกับ
ทางโรงเรียนเป็นอย่างดี
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มาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นา และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา
ผู้บริหารมีภาวะผู้นา บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีการกระจายอานาจและมีหลักการในการมอบ หมาย
งาน ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง มี วิสัยทั ศน์ก ว้างไกล มี ความคิดริเริ่ม และเป็นผู้นาทางวิช าการ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มอบหมายงานให้ตามวิชาเอก/โท และตามความถนัด ทาให้ผู้เกี่ยวข้องพอใจมุง่ มั่นปฏิบัติ งานให้สาเร็จ
และเกิดผลดี แต่งกายสุภาพ มีสุขอนามัยดี วางตนได้เหมาะสมกับเกียรติยศและศักดิ์ศรี
มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจานวนเด็ก มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึก ษามีก ารจัดสภาพแวดล้อมที่ ส่งเสริมการพัฒ นาของผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
สามารถศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเองได้ในทุ กที่ ทั้งตามธรรมชาติและเทคโนโลยีที่ส ถานศึกษาจัดให้ มีกิ จกรรม
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา มีกิ จกรรมที่ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย ตลอดจนความ
ปลอดภัยในด้านต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสถานศึกษา ประเมินและนาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงงาน
ทุกครั้ง
ด้านกระบวนการทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาดาเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
สถานศึกษามีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและกระจายอานาจ มีการจัดทาแผนการปฏิบัติการประจาปี
แผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาของชาติ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ชุมชน ผู้เรียน
ร่วมกันพัฒ นาคุณภาพการศึกษา มีการนิเทศติดตามผลการดาเนินงาน มีก ารประเมิ นผลและนาผลมาปรับ ปรุง
พัฒนางานและจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดทาและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สถานศึกษามีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ครูจัดทาแผนการ
เรียนรู้ที่ ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผู้เรียน มีก ารจัดกิจกรรมที่ สนับ สนุนการเรียนการสอน เช่น
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันภาษาไทยเป็นต้น มีการนิเทศและนาผลมาพัฒนาปรับปรุง มีสื่อทั้ งเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมต่างๆ รวมทั้งแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานศึกษามีการแหล่งเรียนรูท้ ั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสื่อการเรียนการ
สอน ให้ผเู้ รียนได้ศึกษาค้นคว้า ทาให้ผู้เรียนภาคภูมิใจและรักท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น
มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สถานศึกษาจัดระบบการบริห ารและสารสนเทศ มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ดาเนินงาน ประเมิ น
คุณ ภาพและจั ด ท ารายงานคุ ณ ภาพประจ าปี เพื่ อรายงานต้น สัง กั ดและสาธารณชน หน่ วยงานต้น สั ง กั ด และ
สถานศึกษาร่วมกันดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการประเมินและนาผลมา
ดาเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
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มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริม
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
สถานศึก ษามี การจัดกิจ กรรมให้ผู้เรียนได้แสดงความถนัดและความสามารถพิเศษของผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ จัดกิจกรรมที่สง่ เสริมสนับสนุนด้านวิชาการ เช่น กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมสัปดาห์หอ้ งสมุด กิจกรรม
สัป ดาห์วิท ยาศาสตร์ กิจ กรรมที่ ส นับ สนุนด้านการพัฒ นาทางด้านร่างกาย เช่น กิจ กรรมแข่ง ขันกี ฬาสีป ระจาปี
กิจกรรมที่สนับสนุนปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งกรรมการนักเรียนประจาปี กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี เช่น กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมที่ปลูกฝังความกตัญญู
กตเวที เช่น กิจกรรมวันวันแม่แห่งชาติและกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยสืบสานและสร้างสรรค์
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาไทยและค่านิยมที่ดีงาม ปลูกฝังและส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
ด้านผลผลิตทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๙ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของ
ศาสนาที่ตนนับถือ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคารวะต่อพ่อ แม่ ครูและผู้ใหญ่ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
กตัญญูกตเวที มีเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ประหยัดรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า ภูมิใจใน
วัฒนธรรมและความเป็นไทย ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัด สามารถใช้ภาษาพูดและนาเสนอข้อมูลด้วยความ
ถูกต้อง และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับกาลเทศะและวิธีการ
มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ผู้เรียนมีทั กษะในการจัดการและทางานให้สาเร็จ มีความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด
รอบคอบในการทางาน ทางานร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมี ความสุข พัฒ นางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง ทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ ๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยูร่ ่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบ จัดลาดับข้อมูล ตรวจสอบ เชื่อมโยงและสรุปเหตุผลจนสามารถ คาดการณ์
กาหนดเป้าหมาย และแนวทางการตัดสินใจได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ
มาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้เรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รูจ้ ักการสรุปประเด็น และจดบันทึกข้อมูลความรู้ที่ได้จาก
แหล่งเรียนรู้ มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง สามารถเรียนรู้ร่วมกับผูอ้ ื่น และสนุกกับการเรียนรู้
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มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ
ผู้เรียนมี สุขนิสัยในการดูแลรัก ษาสุขภาพ และป้องกั นตนเองจากเกิดอุบัติเหตุ มีน้าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ป้องกั นตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่ เสี่ยงต่อความรุนแรง
โรคภัยและอุบัติเหตุ มีความมั่นใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่ าเริง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้ากับ
เพื่อน ครูได้ดี ร่วมกิจกรรมนันทนาการหรือกิจกรรมทางวิชาการที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น
มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้บริการด้านสถานที่
วัสดุ อุปกรณ์ วิชาการ และอื่น ๆ ของสถานศึกษาแก่ชุมชน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการศึกษา ให้ความร่วมมือในการ
จัดกิจกรรมที่สนับสนุนการศึกษาของสถานศึกษา และให้การสนับสนุนทรัพยากรปัจจัยต่างๆ ในการจัดและพัฒนา
การศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
ผู้ปกครองชุมชนมีความพึงพอใจ ยอมรับความรู้ ความสามารถ ทักษะ การกีฬา ความมีวินัย จริยธรรม และ
พฤติก รรมที่พึ งประสงค์ของผู้เรียน ตลอดจนมี ความพึงพอใจในความประพฤติ การปฏิบัติต นตามมาตรฐาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาและครู พึงพอใจในการให้คาปรึกษา แนะนาตลอดจนการช่วยเหลือด้าน
อื่น ๆ แก่ชุมชนและส่วนร่วม
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสาเร็จ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
๒. โครงการประกันคุณภาพภายใน
๓. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๔. โครงการวิจัยในชั้นเรียน
๕. โครงการนิเทศภายใน
๖. โครงการเข้าค่ายวิชาการ
๗. โครงการส่งเสริมความเป็นทางวิชาการ
๘. โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
๙. โครงการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี
๑๐. โครงการแข่งขันกีฬาสี
๑๑. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
๑๒. โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต
๑๓. โครงการส่งเสริมสุนทรียทางด้นดนตรี
๑๔. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
๑๕. โครงการซ่อมแซมประตูเหล็กอาคาร ๓ และ ๔
๑๖. โครงการซ่อมฝ้าเพดานอาคาร ๓
๑๗. โครงการพัฒนาอาคารอเนกประสงค์
๑๘. โครงการสร้างหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคาร ๓
และอาคาร ๔

ปัจจัยสนับสนุน
บุคลากรทุกฝ่ายให้การสนับสนุน
ความพร้อมเพรียงของบุคลากรในฝ่าย
ฝ่ายบริหารให้ความสนใจ
การแก้ไขปัญหาของนักเรียน
การแก้ไขผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การเสริมความรู้นอกห้องเรียน
การส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิชาการ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้รบั การพัฒนาดีขึ้น
ผู้เรียนกล้าแสดงออกมากขึ้น
ผู้เรียนมีการแสดงออกในด้านความสามัคคี
ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรง
ผู้เรียนมีทกั ษะชีวิต รู้จักการแก้ปญ
ั หา
ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ป้องกันทรัพย์สินของทางราชการ
ป้องกันนกพิราบเข้าไปทารัง
ติดตั้งพัดลมและไฟฟ้า
ป้องกันแดดฝน
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โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสาเร็จ (ต่อ)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
๑๙. โครงการสัมพันธ์ชุมชน
๒๐. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา
๒๑. โครงการพัฒนาภูมทิ ัศน์หน้าอาคาร ๔

ปัจจัยสนับสนุน
ชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอน
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ปูตัวหนอน

โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลสาเร็จ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการอาเซียนศึกษา
๒. โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์
๓. โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาของนักเรียน

สาเหตุ
ผู้เสนอราคารายการวัสดุครุภัณฑ์ไม่ตรงวัตถุประสงค์
เงื่อนไขทางด้านเวลา
เงื่อนไขทางด้านเวลา

๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
๒.๑ วิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน
ปัจจัยภายในสถานศึกษา
จุดเด่น
จุดอ่อน
๑. ผู้บริหารมีภาวะผู้นา มีคุณธรรมจริยธรรม มีความคิด
๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสื่อ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และกล้าเปลี่ยนแปลง
การเรียนของนักเรียน เช่น ห้องสมุดให้ทันสมัย
๒. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีมนุษย์สัมพันธ์ มีเทคนิคในการบริหาร
และมีหนังสือสาหรับค้นคว้าที่หลากหลาย
๓. ผู้บริหารส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา
๒. พัฒนาสนามเด็กเล่น และจัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอ
จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพภายใน
๓. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
๔. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรูน้ อกสถานศึกษาอย่างหลากหลาย ๔. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการจัด
๕. ครูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรู้ความสามารถในการ
การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้น
จัดการเรียนการสอน
ผู้เรียนเป็นสาคัญ และส่งเสริมให้ครูใช้กระบวน
๖. ครูมีคุณธรรมจริยธรรม พูดจาไพเราะ แต่งกายสุภาพ
วิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ฝึกฝน
เรียบร้อย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
๗. ครูเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดทรัพยากร
๘. จัดระดมทรัพยากรต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียน
๙. จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกอย่าง
หลากหลาย
๑๐. มุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของหลักสูตร
๑๑. สถานศึกษาให้ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งกันและกัน
๑๒. หน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา
ด้วยการจัดหาครูในกลุ่มสาระที่ขาดแคลนมาเพิ่ม

120

วิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน (ต่อ)
ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา
จุดเด่น
จุดอ่อน
๑. บริเวณโดยรอบสถานศึกษามีโรงงานอุตสาหกรรม
๑. สถานศึกษามีบริเวณคับแคบไม่เหมาะสมกับจานวน
ขนาดเล็กและขนาดกลางตั้งอยู่รายรอบทาให้เกิด
นักเรียน การขยายพื้นที่ดาเนินการไม่ได้เพราะติดวัด
การสนับสนุนการจัดการศึกษาได้หลากหลายรูปแบบ
ลาคลองและถนน
๒. โรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน การคมนาคมสะดวก
๒. การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งให้นักเรียน
๓. มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยการจัดอบรม
จึงกระทาไม่ได้ครบทุกกิจกรรม
และศึกษาดูงาน
๓. การใช้เทคโนโลยีผเู้ รียนมุ่งเน้นการเล่นเกมมากกว่า
๔. โรงเรียนได้รบั การยอมรับจากชุมชน
การค้นหาความรู้
๕. มีแหล่งเรียนรู้และสถานที่สาคัญใกล้สถานศึกษา
๔. สถานศึกษาอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีภาวะเสี่ยง
๓. ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
๑. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนทีพ่ ัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาและ
ใช้ชุมชนเป็นแหล่งการเรียนรู้ ตลอดจนผู้เรียนสามารถปฏิบตั ิงานได้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และใช้ข้อมูล
มาเปรียบเทียบเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
๒. ส่งเสริมให้ครูสอดแทรกจริยธรรม คุณธรรม การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมเพื่อให้รู้จกั ดารงชีวิตอย่างพอเพียงและร่วมมือนุรักษ์พลังงานเพื่อลดภาวะ
โลกร้อน
๓. จัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้นและหลากหลาย ผู้เรียนมีโอกาสได้เลือกตาม
ความสนใจและความถนัดตามศักยภาพของตนเอง และรู้จกั การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบ ศึกษาค้นคว้า
ให้มากขึ้น
๔. ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี – นาฏศิลป์ และกีฬามากขึ้น โดย
การจัดหาอุปกรณ์ต่างๆให้มากขึ้นและหลากหลาย อาจผลิตขึ้นเองโดยสถานศึกษาจัดบริการวัสดุอุปกรณ์ให้ จัดซือ้
โดยใช้งบประมาณของเทศบาล
๕. มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดให้มีการทัศนศึกษา อบรม ดูงาน จัดหา
เอกสารและเทคโนโลยีต่างๆให้ครูได้ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาการเรียนการสอนและใช้เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง
๖. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมประเพณีและเป็นตัวอย่างที่ดี ชุมชนให้การยอมรับครูและ
โรงเรียนเป็นอย่างดี ครูจึงต้องรักษาไว้ปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นและปฏิบัติได้ครบทุกคน
๗. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้าร่วมมือกับโรงเรียนให้มากขึ้น โดยคณะครูต้องเป็นผูเ้ สียสละ จริงใจในการ
แก้ปัญหาต่างๆของเด็กและชุมชน ช่วยเหลืองานต่างๆของชุมชน
๘. จัดภูมิทัศน์ให้ดูร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรูใ้ ห้มากขึ้น โดยใช้พื้นที่ทุกส่วนให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด
๙. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย สอดคล้อง
และเหมาะสมกับผูเ้ รียนเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย
๑๐. จัดกิจกรรมต่างๆทีส่ ่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน และติดตามการอ่านของนักเรียนอย่างต่อเนือ่ ง

ภาคผนวก
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รายละเอียดผลการจัดการเรียนรู้ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงรายละเอียดทุกระดับ)
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
ผลพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑
ระดับชัน้
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๑
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๒
รวม
ค่าเฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพ
สรุปพัฒนาการ

จานวน
เด็ก
ที่ประเมิน
๒๐
๑๙
๓๙

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ
ด้านอารมณ์
ด้าน
ด้าน
ด้านร่างกาย
จิตใจ
สังคม
สติปัญญา
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
๒.๖๘
๒.๖๙
๒.๕๒
๒.๖๘
๒.๙๑
๒.๗๖
๒.๕๓
๒.๗๔
๕.๕๙
๕.๔๕
๕.๐๕
๕.๔๒
๒.๘
๒.๗๓
๒.๕๓
๒.๗๑
ดี
ดี
ดี
ดี
๓
๓
๓
๓

รวม

ค่าเฉลี่ย

๑๐.๕๗
๑๐.๙๔
๒๑.๕๑
๑๐.๗๖

๒.๖๔
๒.๗๔
๕.๓๙
๒.๖๙

สรุป
ระดับ
คุณภาพ
พัฒนาการ
ดี
ดี
ดี

ผลพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒
ระดับชัน้
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๑
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๒
รวม
ค่าเฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพ
สรุปพัฒนาการ

จานวน
เด็ก
ที่ประเมิน
๓๒
๓๒
๖๔

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ
ด้านอารมณ์
ด้าน
ด้าน
ด้านร่างกาย
จิตใจ
สังคม
สติปัญญา
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
๒.๖๕
๒.๖๐
๒.๗๕
๒.๖๘
๒.๖๖
๒.๔๙
๒.๗๓
๒.๖๕
๕.๓๑
๕.๐๙
๕.๔๘
๕.๓๓
๒.๖๖
๒.๕๕
๒.๗๔
๒.๖๗
ดี
ดี
ดี
ดี
๓
๓
๓
๓

รวม

ค่าเฉลี่ย

๑๐.๖๘
๑๐.๕๓
๒๑.๒๑
๑๐.๖๑

๒.๖๗
๒.๖๓
๕.๓๐
๒.๖๕

สรุป
ระดับ
คุณภาพ
พัฒนาการ
ดี
ดี
ดี
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุม่ สาระการเรียนรู้ ชั้น ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียน
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. สังคมศึกษา ฯ
๕. ประวัติศาสตร์
๖. สุขศึกษาและพลฯ
๗. ศิลปะ
๘. การงานอาชีพฯ
๙. ภาษาต่างประเทศ
รวม
ร้อยละ

จานวน
นักเรียนที่
ได้ระดับดี
(๓)ขึ้นไป

ร้อยละ
ของ
นักเรียนที่
ได้ระดับดี
(๓)ขึ้นไป

ที่เข้า
สอบ

๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

๗๙
๗๙
๗๙
๗๙
๗๙
๗๙
๗๙
๗๙
๗๙
๗๙

๖
๔
๒
๔
๑
๐
๐
๑
๐
๑๘

๘
๑๑
๘
๖
๗
๗
๑
๑
๓
๕๒

๖
๔
๑๒
๑๑
๕
๘
๐
๓
๗
๕๖

๘
๔
๘
๑๓
๑๒
๒๔
๕
๑๕
๑๗
๑๐๖

๑๕
๑๔
๑๑
๑๒
๑๔
๒๓
๔
๑๐
๒๕
๑๒๘

๑๔
๑๘
๑๐
๑๔
๑๘
๑๔
๑๕
๑๐
๑๖
๑๒๙

๘
๕
๑๑
๔
๘
๑
๒๙
๑๘
๖
๙๐

๑๔
๑๙
๑๗
๑๕
๑๔
๒
๒๕
๒๑
๕
๑๓๒

๓๕๑

๔๕.๕๗
๕๓.๑๖
๔๘.๑๐
๔๑.๗๗
๕๐.๖๓
๒๑.๕๒
๘๗.๓๔
๖๐.๐๓
๓๔.๑๘
๔๔๒.๓๐

๑๐๐

๒.๕๓

๗.๓๑

๗.๘๘

๑๔.๙๑

๑๘.๐๐

๑๘.๑๔

๑๒.๖๖

๑๘.๕๗

๔๙.๓๗

๔๙.๓๗

ร้อยละ
ของ
นักเรียนที่
ได้ระดับดี
(๓)ขึ้นไป

๓๖
๔๒
๓๘
๓๓
๔๐
๑๗
๖๙
๔๙
๒๗

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้น ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

ที่เข้า
สอบ

๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

จานวน
นักเรียนที่
ได้ระดับดี
(๓)ขึ้นไป

๗๔
๗๔
๗๔
๗๔
๗๔
๗๔
๗๔
๗๔
๗๔
๗๔

๓
๓
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๖

๔
๕
๖
๔
๔
๒
๐
๓
๑
๒๙

๗
๓
๗
๓
๘
๑๐
๐
๖
๔
๔๘

๙
๔
๑๔
๑๓
๑๔
๒๗
๑
๑๓
๒๐
๑๑๕

๑๕
๘
๑๘
๑๖
๑๒
๑๗
๔
๑๗
๒๐
๑๒๗

๑๗
๑๒
๑๙
๑๗
๑๒
๑๒
๒๑
๑๙
๒๑
๑๕๐

๙
๑๑
๘
๑๐
๑๓
๕
๓๒
๗
๔
๙๙

๑๐
๒๘
๒
๑๑
๑๑
๑
๑๖
๙
๔
๙๒

๓๖
๕๑
๒๙
๓๘
๓๖
๑๘
๖๙
๓๕
๒๙
๓๔๑

๔๘.๖๕
๖๘.๙๒
๓๙.๑๙
๕๑.๓๕
๔๘.๖๕
๒๔.๓๒
๙๓.๒๔
๔๗.๓๐
๓๙.๑๙
๔๖๐.๘๑

๑๐๐

๐.๙๐

๔.๓๕

๗.๒๑

๑๗.๒๗

๑๙.๐๗

๒๒.๕๒

๑๔.๘๖

๑๓.๘๑

๕๑.๒๐

๕๑.๒๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียน
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. สังคมศึกษา ฯ
๕. ประวัติศาสตร์
๖. สุขศึกษาและพลฯ
๗. ศิลปะ
๘. การงานอาชีพฯ
๙. ภาษาต่างประเทศ
รวม
ร้อยละ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้น ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

ที่เข้า
สอบ

๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

๖๖
๖๖
๖๖
๖๖
๖๖
๖๖
๖๖
๖๖
๖๖
๖๖

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๒
๐
๑
๕
๓
๐
๐
๔
๑๔
๒๙

๗
๒
๔
๕
๕
๔
๐
๖
๓๒
๖๕

๖
๓
๖
๙
๑๔
๖
๐
๗
๑๑
๖๒

๑๐
๖
๑๙
๑๗
๑๓
๑๒
๕
๑๕
๕
๑๐๒

๑๐
๑๑
๒๑
๑๓
๑๗
๒๐
๑๔
๑๕
๒
๑๒๓

๑๖
๑๔
๑๑
๗
๙
๑๖
๒๒
๑๑
๑
๑๐๗

๑๕
๓๐
๔
๑๐
๕
๘
๒๕
๘
๑
๑๐๖

๔๑
๕๕
๓๖
๓๐
๓๑
๔๔
๖๑
๓๔
๔
๓๓๖

๖๒.๑๒
๘๓.๓๘
๕๔.๕๕
๔๕.๔๕
๔๖.๙๗
๖๖.๖๗
๙๒.๔๒
๕๑.๕๒
๖.๐๖
๕๐๙.๐๙

๑๐๐

๐

๔.๘๘

๑๗.๑๗

๒๐.๗๑

๑๘.๐๑

๑๗.๘๕

๕๖.๕๗

๕๖.๕๗

ร้อยละ
ของ
นักเรียนที่
ได้ระดับดี
(๓)ขึ้นไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียน
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. สังคมศึกษา ฯ
๕. ประวัติศาสตร์
๖. สุขศึกษาและพลฯ
๗. ศิลปะ
๘. การงานอาชีพฯ
๙. ภาษาต่างประเทศ
รวม
ร้อยละ

ร้อยละ
ของ
นักเรียนที่
ได้ระดับดี
(๓)ขึ้นไป

จานวน
นักเรียนที่
ได้ระดับดี
(๓)ขึ้นไป

๑๐.๙๔ ๑๐.๔๔

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้น ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

จานวน
นักเรียนที่
ได้ระดับดี
(๓)ขึ้นไป

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๑
๒
๑
๒
๑
๐
๑
๑
๐
๙

๑
๒
๙
๓
๓
๑
๐
๐
๐
๑๙

๑๑
๑
๒๑
๙
๙
๐
๒
๕
๑๙
๗๗

๑๙
๑๕
๑๖
๑๖
๒๒
๘
๘
๑๓
๒๒
๑๓๙

๑๕
๑๔
๑๑
๑๔
๑๗
๑๕
๒๒
๑๒
๑๔
๑๓๔

๑๓
๑๔
๖
๑๓
๗
๓๐
๑๘
๒๓
๑๑
๑๓๕

๑๑
๒๓
๗
๑๔
๑๒
๑๗
๒๐
๑๗
๕
๑๒๖

๓๙
๕๑
๒๔
๔๑
๓๖
๖๒
๖๐
๕๒
๓๐
๓๙๕

๕๔.๙๓
๗๑.๘๓
๓๓.๘๐
๕๗.๗๕
๕๐.๗๐
๘๗.๓๒
๘๔.๕๑
๗๓.๒๔
๔๒.๒๕
๕๕๖.๓๓

๐

๑.๔๑

๒.๙๗

๑๒.๐๕

๒๑.๗๕

๒๐.๙๗

๒๑.๑๓

๑๙.๗๒

๖๑.๘๒

๖๑.๘๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียน
ที่เข้า
สอบ

๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. สังคมศึกษา ฯ
๕. ประวัติศาสตร์
๖. สุขศึกษาและพลฯ
๗. ศิลปะ
๘. การงานอาชีพฯ
๙. ภาษาต่างประเทศ
รวม
ร้อยละ

๗๑
๗๑
๗๑
๗๑
๗๑
๗๑
๗๑
๗๑
๗๑
๗๑
๑๐๐
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้น ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

ที่เข้า
สอบ

๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

จานวน
นักเรียนที่
ได้ระดับดี
(๓)ขึ้นไป

๖๙
๖๙
๖๙
๖๙
๖๙
๖๙
๖๙
๖๙
๖๙
๖๙
๑๐๐

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๐
๓
๐
๒
๐
๐
๐
๐
๐
๕

๐
๗
๘
๘
๐
๐
๐
๐
๐
๒๓

๘
๑๗
๒๓
๑๓
๑
๐
๐
๑๒
๑๘
๙๒

๓๒
๑๒
๑๓
๑๑
๑๒
๓
๑๔
๖
๓๑
๑๓๔

๑๔
๙
๑๓
๑๓
๑๕
๑๘
๒๖
๑๖
๑๐
๑๓๔

๑๒
๙
๑
๑๐
๑๙
๓๑
๒๒
๑๐
๔
๑๑๘

๓
๑๒
๑๑
๑๒
๒๒
๑๗
๗
๒๕
๖
๑๑๕

๒๙
๓๐
๒๕
๓๕
๕๖
๖๖
๕๕
๕๑
๒๐
๓๖๗

๐.๘๐

๓.๗๐

๑๔.๘๑

๒๑.๕๘

๒๑.๕๘

๑๙.๐๐

๑๘.๕๒

๕๙.๑๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียน
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. สังคมศึกษา ฯ
๕. ประวัติศาสตร์
๖. สุขศึกษาและพลฯ
๗. ศิลปะ
๘. การงานอาชีพฯ
๙. ภาษาต่างประเทศ
รวม
ร้อยละ

ร้อยละ
ของ
นักเรียนที่
ได้ระดับดี
(๓)ขึ้นไป

๔๐.๐๓
๔๓.๔๘
๓๖.๒๓
๕๐.๗๒
๘๑.๑๖
๙๕.๖๕
๗๙.๗๑
๗๓.๙๑
๒๘.๙๙
๕๒๙.๘๘
๕๙.๑๐

…

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้น ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

จานวน
นักเรียนที่
ได้ระดับดี
(๓)ขึ้นไป

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๗
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๗

๑๒
๐
๕
๒
๐
๐
๐
๐
๐
๑๙

๒๑
๑๒
๒๐
๑๖
๒๕
๑
๐
๑๐
๑๔
๑๑๙

๑๑
๑๖
๙
๑๔
๑๕
๑๙
๑๕
๘
๗
๑๑๔

๗
๑๓
๑๖
๒๕
๑๗
๒๕
๑๖
๑๗
๒๕
๑๖๑

๕
๙
๙
๖
๖
๑๗
๑๘
๑๓
๗
๙๐

๑
๑๔
๕
๑
๑
๒
๑๕
๑๖
๑๑
๖๖

๑๓
๓๖
๓๐
๓๒
๒๔
๔๔
๔๙
๔๖
๔๓
๓๑๗

๐

๑.๒๒

๓.๓๐

๒๐.๖๖

๑๙.๗๙

๒๗.๙๕

๑๕.๖๓

๑๑.๔๖

๕๕.๐๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียน
ที่เข้า
สอบ

๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. สังคมศึกษา ฯ
๕. ประวัติศาสตร์
๖. สุขศึกษาและพลฯ
๗. ศิลปะ
๘. การงานอาชีพฯ
๙. ภาษาต่างประเทศ
รวม
ร้อยละ

๖๔
๖๔
๖๔
๖๔
๖๔
๖๔
๖๔
๖๔
๖๔
๖๔
๑๐๐

ร้อยละ
ของ
นักเรียนที่
ได้ระดับดี
(๓)ขึ้นไป

๒๐.๓๑
๕๖.๒๕
๔๖.๘๘
๕๐.๐๐
๓๗.๕๐
๖๘.๗๕
๗๖.๕๖
๗๑.๘๘
๖๗.๑๙
๔๙๕.๓๒
๕๕.๐๓
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

จานวน
นักเรียนที่
ได้ระดับดี
(๓)ขึ้นไป

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๒๔
๓๔
๒๔
๕
๒๑
๖
๑๐
๑๒
๓๓
๑๖๙

๓
๑๒
๑๐
๑
๑๐
๔
๑๐
๑๓
๒๒
๘๕

๑๒
๑๖
๘
๕
๑๒
๘
๑๘
๖
๑๔
๙๙

๙
๑๒
๑๓
๘
๑๓
๙
๑๘
๑๘
๙
๑๐๙

๒๑
๑๐
๙
๒๑
๑๓
๑๑
๑๙
๑๖
๑๓
๑๓๓

๑๒
๖
๑๗
๓๑
๑๔
๑๐
๑๑
๒๖
๒
๑๒๙

๑๘
๙
๑๘
๒๘
๑๖
๕๑
๑๓
๘
๖
๑๖๗

๕๑
๒๕
๔๔
๘๐
๔๓
๗๒
๔๓
๕๐
๒๑
๔๒๙

๐

๑๘.๙๗

๙.๕๔

๑๑.๑๑

๑๒.๒๓

๑๔.๙๓

๑๔.๔๘

๑๘.๗๔

๔๘.๑๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียน
ที่เข้า
สอบ

๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. สังคมศึกษา ฯ
๕. ประวัติศาสตร์
๖. สุขศึกษาและพลฯ
๗. ศิลปะ
๘. การงานอาชีพฯ
๙. ภาษาต่างประเทศ
รวม
ร้อยละ

๙๙
๙๙
๙๙
๙๙
๙๙
๙๙
๙๙
๙๙
๙๙
๙๙
๑๐๐

ร้อยละ
ของ
นักเรียนที่
ได้ระดับดี
(๓)ขึ้นไป

๕๑.๕๒
๒๕.๒๕
๔๔.๔๔
๘๐.๘๑
๔๓.๔๓
๗๒.๗๓
๔๓.๔๓
๕๐.๕๑
๒๑.๒๑
๔๓๓.๓๓
๔๘.๑๕

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

จานวน
นักเรียนที่
ได้ระดับดี
(๓)ขึ้นไป

๒
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๑
๐
๓

๒
๒๘
๒๗
๓
๑๘
๒
๑
๑๘
๒๗
๑๒๖

๓
๘
๑๒
๑
๑๓
๕
๘
๕
๘
๖๓

๑๔
๑๑
๑๑
๕
๑๕
๕
๘
๙
๒๔
๑๐๒

๑๖
๑๓
๑๔
๑๒
๗
๗
๒๒
๑๒
๙
๑๑๒

๒๑
๑๑
๘
๒๐
๑๕
๑๗
๑๘
๑๑
๘
๑๒๙

๑๒
๘
๕
๒๔
๑๒
๑๐
๑๕
๑๑
๗
๑๐๔

๑๙
๑๐
๑๒
๒๔
๙
๔๓
๑๗
๒๒
๖
๑๖๒

๕๒
๒๙
๒๕
๖๘
๓๖
๗๐
๕๐
๔๔
๒๑
๓๙๕

๐.๓๗

๑๕.๗๓

๗.๘๗

๑๒.๗๓

๑๓.๙๘

๑๖.๑๐

๑๒.๙๘

๒๐.๒๒

๔๙.๓๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียน
ที่เข้า
สอบ

๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. สังคมศึกษา ฯ
๕. ประวัติศาสตร์
๖. สุขศึกษาและพลฯ
๗. ศิลปะ
๘. การงานอาชีพฯ
๙. ภาษาต่างประเทศ
รวม
ร้อยละ

๘๙
๘๙
๘๙
๘๙
๘๙
๘๙
๘๙
๘๙
๘๙
๘๙
๑๐๐

หมายเหตุ มีนักเรียนย้ายออก

...

ร้อยละ
ของ
นักเรียนที่
ได้ระดับดี
(๓)ขึ้นไป

๕๘.๔๓
๓๒.๕๘
๒๘.๐๙
๗๖.๔๐
๔๐.๔๕
๗๘.๖๕
๕๖.๑๘
๔๙.๔๔
๒๓.๖๐
๔๔๓.๘๒
๔๙.๓๑
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้น ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๔
๑๔
๒๙
๘
๔
๓
๓
๗
๙
๘๑

๗
๑๘
๔
๕
๑
๕
๒
๒
๓
๔๗

๑๕
๗
๓
๗
๓
๔
๓
๕
๔
๕๑

๑๐
๗
๕
๖
๕
๕
๑๖
๔
๕
๖๓

๒๒
๑๐
๔
๑๐
๔
๓
๑๒
๑๓
๙
๘๗

๓
๓
๑๒
๒๐
๗
๕
๑๕
๑๖
๑๐
๙๑

๒
๔
๖
๗
๓๙
๓๘
๑๒
๑๖
๒๓
๑๔๗

๒๗
๑๗
๒๒
๓๗
๕๐
๔๖
๓๙
๔๕
๔๒
๓๒๕

๔๒.๘๖
๒๖.๙๘
๓๔.๙๒
๕๘.๗๓
๗๙.๓๗
๗๓.๐๒
๖๑.๙๐
๗๑.๔๓
๖๖.๖๗
๕๑๕.๘๘

๐

๑๔.๒๙

๘.๒๙

๘.๙๙

๑๑.๑๑

๑๕.๓๔

๑๖.๐๕

๒๕.๙๓

๕๗.๓๒

๕๗.๓๒

ร้อยละ
ของ
นักเรียนที่
ได้ระดับดี
(๓)ขึ้นไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียน
ที่เข้า
สอบ

๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. สังคมศึกษา ฯ
๕. ประวัติศาสตร์
๖. สุขศึกษาและพลฯ
๗. ศิลปะ
๘. การงานอาชีพฯ
๙. ภาษาต่างประเทศ
รวม
ร้อยละ

๖๓
๖๓
๖๓
๖๓
๖๓
๖๓
๖๓
๖๓
๖๓
๖๓
๑๐๐

ร้อยละ
ของ
นักเรียนที่
ได้ระดับดี
(๓)ขึ้นไป

จานวน
นักเรียนที่
ได้ระดับดี
(๓)ขึ้นไป

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้น ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

จานวน
นักเรียนที่
ได้ระดับดี
(๓)ขึ้นไป

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๑
๙
๑๓
๖
๓
๒
๒
๒
๕
๔๓

๕
๘
๔
๒
๕
๓
๕
๓
๒
๓๗

๙
๖
๖
๓
๕
๑
๒
๕
๔
๔๑

๖
๑๐
๓
๓
๖
๔
๔
๓
๕
๔๔

๗
๕
๗
๘
๕
๔
๑๔
๕
๕
๖๐

๑๒
๘
๘
๑๔
๘
๘
๙
๔
๒
๗๓

๙
๓
๘
๑๓
๑๗
๒๗
๑๓
๒๗
๒๖
๑๔๓

๒๘
๑๖
๒๓
๓๕
๓๐
๓๙
๓๖
๓๖
๓๓
๒๗๖

๕๗.๑๔
๓๒.๖๕
๔๖.๙๔
๗๑.๔๓
๖๑.๒๒
๗๙.๖๐
๗๓.๔๗
๗๓.๔๗
๖๗.๓๕
๕๖๓.๒๗

๐

๙.๗๕

๘.๓๙

๙.๓๐

๙.๙๘

๑๓.๖๑

๑๖.๕๕

๓๒.๔๓

๖๒.๕๙

๕๙.๕๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียน
ที่เข้า
สอบ

๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. สังคมศึกษา ฯ
๕. ประวัติศาสตร์
๖. สุขศึกษาและพลฯ
๗. ศิลปะ
๘. การงานอาชีพฯ
๙. ภาษาต่างประเทศ
รวม
ร้อยละ

๔๙
๔๙
๔๙
๔๙
๔๙
๔๙
๔๙
๔๙
๔๙
๔๙
๑๐๐

...
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

๐
๐
๕
๐
๐
๒
๒
๒
๒
๑๓

๓
๑๕
๖
๑๘
๒
๑
๐
๑
๒๘
๗๔

๔
๑๘
๕
๙
๕
๕
๑
๒
๘
๕๗

๙
๘
๕
๖
๑๐
๑
๑๐
๑
๕
๕๕

๑๒
๘
๕
๗
๑๖
๗
๑๓
๓
๑๐
๘๑

๑๕
๖
๑๔
๑๒
๑๒
๑๐
๑๓
๑๓
๕
๑๐๐

๑๐
๑๒
๗
๑๑
๑๕
๗
๘
๒๔
๒
๙๖

๑๗
๓
๒๓
๗
๑๐
๓๗
๒๓
๒๔
๑๐
๑๕๔

๔๒
๒๑
๔๔
๓๐
๓๗
๕๔
๔๔
๖๑
๑๗
๓๕๐

๖๐.๐๐
๓๐.๐๐
๖๒.๘๖
๔๒.๘๖
๕๒.๘๖
๗๗.๑๔
๖๒.๘๖
๘๗.๑๔
๒๔.๒๙
๕๐๐.๐๑

๒.๐๖

๑๑.๗๕

๙.๐๕

๘.๗๓

๑๒.๘๖

๑๕.๘๗

๑๕.๒๔

๒๔.๔๔

๕๕.๕๖

๕๕.๕๖

ร้อยละ
ของ
นักเรียนที่
ได้ระดับดี
(๓)ขึ้นไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียน
ที่เข้า
สอบ

๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. สังคมศึกษา ฯ
๕. ประวัติศาสตร์
๖. สุขศึกษาและพลฯ
๗. ศิลปะ
๘. การงานอาชีพฯ
๙. ภาษาต่างประเทศ
รวม
ร้อยละ

๗๐
๗๐
๗๐
๗๐
๗๐
๗๐
๗๐
๗๐
๗๐
๗๐
๑๐๐

ร้อยละ
ของ
นักเรียนที่
ได้ระดับดี
(๓)ขึ้นไป

จานวน
นักเรียนที่
ได้ระดับดี
(๓)ขึ้นไป

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

จานวน
นักเรียนที่
ได้ระดับดี
(๓)ขึ้นไป

๐
๑
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๑

๑
๑๗
๒๐
๗
๐
๑
๐
๐
๐
๕๓

๔
๓
๔
๒
๐
๔
๒
๑
๗
๒๗

๑๐
๑๑
๕
๙
๑
๔
๘
๙
๖
๖๓

๑๘
๑๒
๘
๘
๐
๙
๑๐
๗
๘
๘๐

๑๒
๙
๘
๕
๑๐
๗
๑๔
๙
๑๐
๘๔

๑๐
๑๐
๖
๗
๒๑
๑๓
๘
๑๑
๑๓
๙๙

๑๓
๕
๑๗
๓๐
๓๖
๓๐
๒๖
๓๑
๑๗
๒๐๕

๓๕
๒๔
๓๑
๔๒
๖๗
๕๐
๔๘
๕๑
๔๐
๓๘๘

๐.๑๖

๘.๖๖

๔.๔๑

๑๐.๒๙

๑๓.๐๗

๑๓.๗๓

๑๖.๑๘

๓๓.๕๐

๖๓.๔๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียน
ที่เข้า
สอบ

๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. สังคมศึกษา ฯ
๕. ประวัติศาสตร์
๖. สุขศึกษาและพลฯ
๗. ศิลปะ
๘. การงานอาชีพฯ
๙. ภาษาต่างประเทศ
รวม
ร้อยละ

๖๘
๖๘
๖๘
๖๘
๖๘
๖๘
๖๘
๖๘
๖๘
๖๘
๑๐๐

๕๑.๔๗
๓๕.๒๙
๔๕.๕๙
๖๑.๗๖
๙๘.๕๓
๗๓.๕๓
๗๐.๕๙
๗๕.๐๐
๕๘.๘๒
๕๗๐.๕๘
๖๓.๔๐
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
ที่ ๖๗ / ๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
.....................................................

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศัก ราช ๒๕๔๒ มาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษาจัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ ยวข้องและเปิดเผยต่อ สาธารณชน เพื่ อนาไปสู่ก ารพัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึก ษาและเพื่อรองรั บ
การประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามที่ได้กล่าวข้างต้นโรงเรียนจึงแต่งตั้งบุคคล
ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประกอบด้วย
คณะกรรมการที่ปรึกษา
๑. นางเสาวลักษณ์ อินแสน
๒. นายทวี ทรัพย์รักษา
3. นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม

ผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา

คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพ
๑. นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม
๒. นายกุลวิณ ถานะกอง
๓. นางวิราภรณ์ รัตนอารี
๔. นางการเวก ลิขิตผลิน
๕. นายพิเชษฐ์ หงษ์ทอง
๖. นางสาวกัญญาณัท คชเสนี
๗. นางสมใจ คาโท
๘. นางสาวพวงแก้ว โคจรานนท์
๙. นางสาวนิตยา ภิรมย์ฤทธิ์
๑๐. นายสมเด็จ มันทราช
1๑. นางสาวสุดใจ คาหวาย
1๒. นางสาววรรดี บัวทอง
1๓. นางชลดา รักแจ้ง
1๔. นางฉัฐรัชต์ เต่าบารุง
1๕. นางสาวพิมลมาศ สุทธิสอาด
1๖. นางสาวกรรณิการ์ ธีสระ
1๗. นางวทันยา ทองรอด

ประธานคณะกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๑๘. นางนันทิกาญจน์ ขาวอินทร์
1๙. นางศรัณยา เจริญจิตร์
คณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับชั้นปฐมวัย
1. นางสาววรรดี บัวทอง
2. นางสาวนิภาพร สร้อยพวง
3. นางสาวศศิกมล ห้วยเรไร
4. นางสาวจตุพร วิริยานุภาพ
5. นายถนัด ราชเสนา
6. นางชลดา รักแจ้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับช่วงชั้นที่ 1
1. นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม
2. นางสาวศิรินาถ อาภาชร
3. นายกุลวิณ ถานะกอง
4. นางมาลวิกา จินดาสิงห์
5. นางสาวกรรณิการ์ ธีสระ
6. นางฉัฐรัชต์ เต่าบารุง
7. นางอัญญาณี กิจฉลอง
8. นายทวี ทรัพย์รักษา
9. นางสาวพิมลมาศ สุทธิสอาด
คณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับช่วงชั้นที่ ๒
1. นายพิเชษฐ์ หงษ์ทอง
2. นายจักริน รณรื่น
3. นางนพรัตน์ ตันเสถียร
4. นางพรพิมล ธีระวิสทุ ธิ์
5. นางสาวไพรินทร์ นาทวรทัต
6. นางสาวสุดใจ คาหวาย
7. นางสาวกัญญาณัท คชเสนี
8. นางนันทิกาญจน์ ขาวอินทร์
9. นางสาวสุมารีย์ สวนเวียง
๑๐. นางวทันยา ทองรอด
11. นางสาวนิตยา ภิรมย์ฤทธิ์
คณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับช่วงชั้นที่ 3
1. นางทองคา ปรินแคน
2. นางสาวลัคนรา โตทรัพย์
3. นางสมใจ คาโท
4. นายสมชาย มีเคน
5. นางการเวก ลิขิตผลิน
6. นายสมเด็จ มันทราช
7. นางวิราภรณ์ รัตนอารี

กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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8. นายสุริยน สุทัศน์ ณ อยุธยา
กรรมการ
9. นางสาวพวงแก้ว โคจรานนท์
กรรมการ
คณะกรรมการมี
กษา ตามมาตรฐานการศึ
กษาของสถานศึกษา
10.
นางศรัณยาหน้เจริาทีญ่ปจิระเมิ
ตร์ นคุณภาพภายในสถานศึ
กรรมการ/เลขานุ
การ
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๕๗ ทั้งด้านปัจจัยทางการศึกษา ด้านกระบวนการทางการศึกษา
และด้านผลผลิต ให้สรุปลงในเอกสารเครื่องมื อการประเมินที่ได้มอบหมายให้แต่ล ะบุคคลไปแล้ว โดยสรุปเป็น
ภาพรวมของแต่ละช่วงชั้น และให้กรรมการ/เลขานุการแต่ละคณะนาผลสรุปส่งให้กับหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ให้หัวหน้า
ฝ่ายวิชาการนาผลสรุปทุกช่วงชั้นมาสรุปเป็นภาพรวมของโรงเรียนเพื่อนาไปประกอบการจัดทารายงานประจาปีของ
โรงเรียน และเพื่ อ รองรับ ระบบประกั นคุณภาพภายนอกจากส านัก งานรับ รองมาตรฐานและประเมิ นคุณภาพ
การศึกษา ต่อไป
ขอให้คณะกรรมการทุกคณะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ให้
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

( นางเสาวลักษณ์ อินแสน )
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

