คํานํา
ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได ประกาศใช มาตรฐานการศึกษาขั้ น พื้น ฐานและมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นใช
เปนแนวทางในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปน
การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น กํ า กั บ ดู แ ล ตลอดจนตรวจสอบคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ให ส ามารถจั ด
การศึกษาไดมีคุณภาพตามที่มาตรฐานกําหนดไว และในการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สถานศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานประจําป เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ
และเป ด เผยต อ สาธารณชน รวมทั้ ง เสนอต อสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(องคการมหาชน) เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) สังกัดเทศบาลตําบลออมใหญ ไดดําเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๖ มาตรฐาน และระดับการศึกษา
ปฐมวัย ๑๔ มาตรฐาน เรียบรอยแลว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพตามรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้
มาเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตอไป

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

สารบัญ
เรื่อง

หนา

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียน

ก

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน

๑

ตอนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

24

ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

32

ตอนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช

๑๑4

ภาคผนวก

๑๒2

รายชื่อคณะทํางาน

๑30

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)
ประจําปการศึกษา ๒๕๕9

ตามที่โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทีย นดัด (นครผลพิท ยาคาร) ได ดําเนิ นการประเมิ นคุ ณ ภาพภายในสถานศึกษา ประจํ า
ปการศึกษา 2559 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดทํารายงานประจําป
เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเสนอตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
บัดนี้การดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณ ภาพภายใน
สถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลไดดังนี้

ระดับการศึกษาปฐมวัย

ระดับ
คาเฉลี่ย
คุณภาพ

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

สรุปผล
การ
ประเมิน

มาตรฐานดานปจจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็ก 79.69 4.5๐
ดีเยี่ยม
เปนสําคัญ
มาตรฐานที่ ๒ ผูบริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการ 82.81 4.๕๐
ดีเยี่ยม
บริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจํานวนเด็กมีทรัพยากร และสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนให เปน 71.32 4.0๐
ดีมาก
สังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานดานกระบวนการทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
76.36 4.๕๐
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เนนเด็กเปนสําคัญ
78.05 4.๕๐
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
74.03 4.0๐
ดีมาก
มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
77.90 4.50
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เปนมาตรการ 79.77 4.๕๐
ดีเยี่ยม
เสริม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น
มาตรฐานดานผลผลิตทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๙ เด็กมีพัฒนาการดานรางกายเหมาะสมตามวัย
73.29 4.0๐
ดีมาก
มาตรฐานที่ ๑๐ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจเหมาะสมตามวัย
71.67 4.0๐
ดีมาก
มาตรฐานที่ ๑๑ เด็กมีพัฒนาการดานสังคม เหมาะสมตามวัย
72.24 4.0๐
ดีมาก
มาตรฐานที่ ๑๒ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาเหมาะสมตามวัย
72.35 4.0๐
ดีมาก
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษาบรรลุผลตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศนและจุดเนน
75.42 4.๕๐
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๑๔ ผูบริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูปกครองและชุมชน
77.97 4.๕๐
ดีเยี่ยม
คาเฉลี่ยรวม
75.92 4.29
ดีมาก
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย
 คาเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เทากับ
75.92
มีคุณภาพระดับ 4.29 ดีมาก
การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 มีคาเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑและอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.00 ขึ้นไป
 ใช  ไมใช
 มีคาเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไมต่ํากวา 11 มาตรฐาน  ใช  ไมใช
 ไมมีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยูในระดับปรับปรุง
 ใช  ไมใช
สรุปวา ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ได  ไมได มาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ก

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

คาเฉลี่ย

ระดับ สรุปผลการ
คุณภาพ ประเมิน

มาตรฐานดานปจจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน 86.45 4.50
ดีเยี่ยม
สําคัญ
มาตรฐานที่ ๒ ผูบริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนําและมีความสามารถในการ 83.27 4.50
ดีเยี่ยม
บริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจํานวนผูเรียนมีทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุน
80.44 4.50
ดีเยี่ยม
ใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานดานกระบวนการทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
83.15 4.50
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดทําและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
83.44 4.50
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
80.51 4.50
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
87.6๗ 4.50
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เปนมาตรการ 85.10 4.50
ดีเยี่ยม
เสริม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น
มาตรฐานดานผลผลิตทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๙ ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
86.00 4.50
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๑๐ ผูเรียนมีความรูและสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน
83.39 4.50
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๑๑ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมี 85.50 4.50
ดีเยี่ยม
เจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ ๑๒ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดและอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข
81.63 4.50
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๑๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 82.32 4.50
ดีเยี่ยม
อยางตอเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ ๑๔ ผูเรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ
91.71 5.๐0
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศนและจุดเนน
82.99 4.50
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๑๖ ผูบริหารสถานศึกษา ครูและผูเรียนมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูปกครองและ 85.10 4.50
ดีเยี่ยม
ชุมชน
คาเฉลี่ยรวม
84.29 4.53
ดีเยี่ยม
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 คาเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เทากับ
84.29
มีคุณภาพระดับ 4.53 ดีเยี่ยม
การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 มีคาเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑและอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.00 ขึ้นไป
 ใช  ไมใช
 มีคาเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไมนอยกวา 12 มาตรฐาน
 ใช  ไมใช
 ไมมีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยูในระดับปรับปรุง
 ใช  ไมใช
สรุปวา ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ได  ไมได มาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ข

ตอนที่ ๑

ขอมูลพื้นฐาน

๑. ขอมูลทั่วไป
โรงเรี ยนเทศบาล ๑ วั ดเที ยนดั ด (นครผลพิทยาคาร) ตั้ งอยู เลขที่ 1/1 หมู ที่ 1 ตําบลบ านใหม อํ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย 73110 โทรศัพท 02-4290777 โทรสาร 02-4290777 ตอ
104 Website : www.td.ac.th สังกัดเทศบาลตําบลออมใหญ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เปดสอน
ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 22 หองเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ 4 ไร 84 ตารางวา
ประวัติความเปนมาโรงเรียน (โดยสังเขป)
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด ตั้งอยูบนที่ดินของวัดเทียนดัด เลขที่ 1/1 หมูที่ 1 ตําบลบานใหม
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. ประถมศึกษา พ.ศ. 2477 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2478
เดิมใชศาลาการเปรียญของวัดเปนที่เรียน ตอมาพระยาอนุรัตน นฤผดุง นายอําเภอสามพราน รวมดวยพระอธิการผล
(พระครูอาทรพิทยคุณ) อดีตเจาอาวาสวัดเทียนดัด และนายเติม วรรณดิลก (ศึกษาธิการอําเภอ) พรอมดวย
ราษฎร พอคา คหบดี ครู และนักเรียน ไดรวมกันหาเงินลงมือปลูกสราง เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2482
โดยใชเงินในการกอสรางทั้งสิ้น 4,875.34 บาท ซึ่งรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลดวย 800 บาท เปนอาคารเรียน
แบบ ป.02 จํานวน 4 หองเรียน ใตถุนสูง เสาลาง เทคอนกรีต ชั้นบนเปนไม เสาไมยาง ขื่อบน และพื้นใชไมเต็ง
ไมตะแบก ฝา เพดานใชไมยาง โรงเรียนหลังนี้มีขนาดกวาง 8.10 x 30.14 เมตร มุขกลางยื่น 4 เมตร ตั้งอยู
ริมแมน้ําทางดานตะวันตกของวัด
ป พ.ศ. 2519 ทานพระครูอาทรพิทยาคุณ (ผล) อดีตเจาอาวาส และพระครูมนูญกิจจานุวัตร (แสวง)
อดีตรองเจาอาวาส รวมกั บคณะกรรมการศึกษาไดขออาคารแบบ 017 ดัดแปลงบันได 2 ขาง 10 หองเรียน
ดวยงบพิเศษขององคการบริหารสวนจังหวัด 760,000 บาท โดยทางวัดรับเหมาเองและกอสรางในที่ดินแหงใหม
มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร 2 งาน การไดรับงบพิเศษสรางอาคารนี้ไดรับความอนุเคราะห จากนายชูสงา ฤทธิประสาท
อดีตอธิบดีกรมการปกครองและนายนนท วรรักษา อดีต ส.ส. จังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการดําเนินการไดใหนาม
อาคารวา “อาทรฤทธิประสาท” เพื่อเปนเกียรติแกผูมีอุปการะคุณ มีอาคารประกอบ คือ บานพักครู 2 หลัง สุขา
1 หลัง โรงฝกงาน 1 หลัง ทางวัดไดจัดกอกําแพงกั้นเปนคอนกรีตแบงเขต มีการจัดการศึกษาผูใหญชวงป พ.ศ.
2524 – 2527
ตอมา พ.ศ. 2530 ทางโรงเรียนไดขออนุมัติรื้ออาคารหลังที่ 1 (ป.02) ซึ่งสรางมา 48 ป ชํารุดทรุดโทรมมาก
และทางราชการอนุมัติใหรื้อถอน ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2531 คณะกรรมการศึกษาฯไดไปขอความอนุเคราะห
จาก นายชาญ แตมคงคา ผูจัดการโรงงานลูกกวาดเมงเซง จํากัด ดําเนินการกอสรางอาคารเรียนแบบ สปช.
105/29 พรอมทําถนนคอนกรีตหนาโรงเรียนตลอดแนว ถมสนาม ทําเสาธง สนามเด็กเลน คิดเปนมูลคา
2 ลานกวาบาท ไดเปดอาคารเรียนหลังนี้ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2535 และเปดทําการสอนตั้งแตชั้นเด็กเล็ก
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ป พ.ศ. 2535 อาคารเรียนไมเพียงพอกับนักเรียนที่เพิ่มขึ้น นายวิลัย ซิ้มเจริญ ประธานกรรมการ
ศึกษา นายเกษม บุญประคอง กํานันตําบลบานใหม สมัยนั้น และ อ.วาสนา รุงสฤษศักดิ์ อาจารยใหญสมัยนั้น
ไปขอความอนุเคราะห จาก นายชาญ แตมคงคา รวมกับประชาชน บริษัท หางราน โรงงานตาง ๆ กอสราง
อาคารเรียน แบบพิเศษ 2/28 จํานวน 18 หองเรียน และสรางสนามบาสเกตบอล 1 สนาม สรางเขื่อนตาม
แนวตลิ่งแมน้ําทาจีน สิ้นเงินงบประมาณ 8 ลานกวาบาท เปดอาคารเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
ป พ.ศ. 2547 กอสรางสวม แบบ สปช. 601/26 ไดรับงบประมาณจากทางราชการ 90,900 บาท
ซึ่งไมเพียงพอ จึงของบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรีย นวัดเทียนดัดเพิ่มเติม
อีกจํานวน 30,000 บาท
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ป ก ารศึ ก ษา 2551 สํ า นั ก งานเทศบาลตํ า บลอ อ มใหญ ไ ด ข อรั บ โอนโรงเรี ย น และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ได พิจารณาอนุมัติใหโรงเรียนวั ดเทียนดัดโอนไปสั งกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยนายทวีพล แพเรือง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 และ นายไพรวัลย
กวยรักษา นายกเทศมนตรีตําบลออมใหญ ลงนามเอกสารการถายโอนภารกิจดานการศึกษา ทรัพยสิน หนี้สิน
และบุคลากรของสถานศึกษาเรียบรอยแลว เมือ่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2551
วั น ที่ 18 มิ ถุน ายน พ.ศ. 2551 เทศบาลตํ าบลอ อ มใหญ ได เ ปลี่ ย นแปลงชื่ อโรงเรี ย นจากเดิ ม
“ โรงเรียนวัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) ” เปน “ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) ” โดยใช
อักษรยอปกหนา อกเสื้อนักเรียนดานขวาใช ท.ด. เพิ่มอักษร ท.๑ อยูเหนือคําวา ท.ด. เปน “ ท.๑ ท.ด.”
ป พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลตําบลออมใหญ ไดจัดสรรเงินงบประมาณกอสรางอาคารเรียนหลังใหมใหกับ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทีย นดัด (นครผลพิทยาคาร) เปนอาคาร ขนาด ๔ ชั้น ๒๔ หองเรียน เพื่อรองรับเป น
หองเรียนพิเศษตาง ๆ เชน หองคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการภาษา หองวิทยาศาสตร หองโสตทัศนศึกษา เปนตน
เริ่มดําเนินการกอสรางเมื่อเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๒ และเสร็จสิ้นเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ ใชงบประมาณในการ
กอสราง ๒๑,๘๐๔,๘๘๘ บาท
ป พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงเรียนไดจัดทําหองปฏิบัติการทางภาษา จํานวน ๒ หองเรียน และจัดทําหองปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร จํานวน ๑ หองเรียน โดยใชงบประมาณเงินรายไดสถานศึกษา โครงการสนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ป พ.ศ. ๒๕๕๗ เทศบาลตําบลออมใหญ ไดจัดสรรเงินงบประมาณกอสรางอาคารอเนกประสงคใหกับ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เปนอาคาร ขนาด ๒ ชั้น ใตถุนโลง เพื่อรองรับเปนโรงอาหาร
และจัดกิจกรรม ตางๆ และหองสุขา ๑ หลัง เริ่มดําเนินการกอสรางเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ และเสร็จสิ้น
เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ใชงบประมาณในการกอสราง ๗,๒๘๘,๐๐๐ บาท
ปการศึกษา ๒๕๕๙ เจาอาวาสวัดเทียนดัดไดยกที่ดินหนาโรงเรียนใหจํานวน ๔๐ ตารางวา
ปจจุบันเปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ปรัชญา วิสัยทัศน ยุทธศาสตร และเปาประสงคของสถานศึกษา
ปรัชญาโรงเรียน
: มีวินัย มีคุณธรรม ใฝรูใฝเรียน
คติพจนของโรงเรียน : สุวิชาโน ภวํ โหติ ผูรูดีเปนผูเจริญ
วิสัยทัศนของโรงเรียน : นักเรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม รักความเปนไทย ใสใจเทคโนโลยี อยูอยาง
พอเพียง บุคลากรไดรับการพัฒนา โรงเรียนเปนที่ยอมรับของชุมชน
พันธกิจ

๑. พัฒนานักเรียนใหมีความรูความสามารถทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา
2. ปลูกฝงนักเรียนมีวินัย คุณธรรม ปฏิบัติตามคานิยมที่ดีงาม และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
3. ปลูกฝงนักเรียนใหมีเจตคติที่ดีและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่หลากหลายตามความตองการของผูเรียน
๕. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุงเนนพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ
๖. พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นที่เปนอัตลักษณ ใหสอดคลองกับบริบทของทองถิ่นอยางเหมาะสม
๗. สนับสนุนการผลิต การจัดหา และการจัดซื้อสื่อ อุปกรณ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่
เหมาะสม
๘. พัฒนาสถานศึกษาใหมีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
๙. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ
๑๐. เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา
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๑. นักเรียนใฝรู ใฝเรียน มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา
๒. นักเรียนมีวินัย คุณธรรม ปฏิบัติตามคานิยมที่ดีงาม และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
๓. นักเรียนมีเจตคติที่ดีและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. สถานศึกษามีหลักสูตรที่หลากหลายตามความตองการของผูเรียน
๕. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ
๖. สถานศึกษามีหลักสูตรทองถิ่นที่เปนอัตลักษณเหมาะสม สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
๗. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ
๘. สถานศึกษามีสื่อ อุปกรณ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย
๙. สถานศึกษามีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
๑๐.ชุมชนใหการยอมรับ สนับสนุนและมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
๑. การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยมุงเนนพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ
๑.๑ พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความหลากหลายตามความตองการของผูเรียน
มุงสูค วามเปนเลิศตามอัจฉริยภาพของผูเรียนแตละบุคคล
๑.๒ พัฒนาสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรู
๑.๓ จัดหาสื่อและอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัยใหเพียงพอตอความตองการของผูเรียน
๑.๔ สงเสริมสนับสนุนใหนําความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และเสริมสรางประสบการณตรงใหกับผูเรียน
๒. การพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนคนดี คนเกงและมีความสุข
๒.๑ สงเสริม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและคานิยมที่พึงประสงค ใหผูเรียน
มีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม
๒.๒ จัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และสืบสานความเปนไทย
๒.๓ จัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกในคานิยมไทย และนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การดํารงชีวิต
๓. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูครูมืออาชีพ
๓.๑ พัฒนา สงเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม
มีความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
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ระบบโครงสรางการบริหารของสถานศึกษา
การบริหารงานของโรงเรียน แบงงานออกเปน ๔ งาน เพื่อใหเปนไปดวยความเรียบรอยและ
มีประสิทธิภาพ โรงเรียนไดกําหนดโครงสรางการบริหารงาน ดังแผนภูมิ
โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
เทศบาลตําบลออมใหญ
รองผูอํานวยการ คนที่ 1

ผูอํานวยการ

คณะกรรมการสถานศึกษา

รองผูอํานวยการ คนที่ 2

หัวหนาสายชั้น

รองผูอํานวยการ คนที่ 3

หัวหนากลุมงาน

งานบริหารวิชาการ

งานบริหารงบประมาณ

งานบริหารงานบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

-การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
-การพัฒนากระบวนการเรียนรู
-การวัดผล ประเมินผล และ
เทียบโอนผลการเรียน
-การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
-การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
-การพัฒนาแหลงเรียนรู
-การนิเทศการศึกษา
-การแนะแนวการศึกษา
-การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
-การสงเสริมความรูดาน
วิชาการแกชุมชน
-การประสานความรวมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น
-การสงเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแกบุคคล
ครอบครัว องคกร หนวยงาน
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
-การจัดทํารายงานประจําป
-ระบบขอมูลสารสนเทศ

-การจัดทําและเสนอขอ
งบประมาณ
-การจัดสรรงบประมาณ
-การตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการ
ใชเงินและผลการ ดําเนินงาน
-การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา
-การบริหารการเงิน
-การบริหารบัญชี
-การบริหารพัสดุและสินทรัพย

-การวางแผนอัตรากําลังและ
กําหนดตําแหนง
-การสรรหาและการบรรจุ
แตงตั้ง
-การเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ
-วินัยและการรักษาวินัย
-การออกจากราชการ

-การดําเนินงานธุรการ
-งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูล
สารสนเทศ
-การประสานและพัฒนาเครือขาย
การศึกษา
-การจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องคกร
-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
-การสงเสริม สนับสนุนดานวิชาการ
งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป
-การจัดสถานที่และสภาพแวดลอม
-การจัดทําสํามะโนผูเรียน
-การรับนักเรียน
-การสงเสริมและประสานงานการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
-การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
-งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน
-การประชาสัมพันธงานการศึกษา
-การสงเสริม สนับสนุน และ
ประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน
องคกรหนวยงานและสถาบัน สังคมอื่นที่
จัดการศึกษา
-งานประสานราชการกับเขตพื้นที่
การศึกษาและหนวยงานอื่น
-การจัดระบบการควบคุมภายใน
หนวยงาน
-งานบริการสาธารณะ
-งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น
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แผนผังแสดงบริเวณ อาคารเรียนและอาคารประกอบ

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)
ถนนหนาโรงเรียน
ถังเก็บน้ําฝน

หองพละ
ลานกีฬา

หองสุขา

ซุมพระ

อาคารเรียน 1

อาคารเรียน 2

วัดเทียนดัด

อาคาร
อเนก
ประสงค

คลอง

คลองสาธารณะ

หอกระจายเสียง

น้ําพุ
อาคารเรียน 4 ชั้น
24 หองเรียน
เสาธงชาติ

หองสุขา

อาคารเรียน 3 ขนาด 3 ชั้น 18 หองเรียน
ที่แปรงฟน

แมน้ําทาจีน
น
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๒. ขอมูลผูบริหาร
๑) ผูอํานวยการสถานศึกษา นางเสาวลักษณ อินแสน วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหาร
การศึกษา โทรศัพท 087 – 499 – 9672
ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ตั้งแต ตั้งแต 2๘ ธันวาคม 25๕๘ จนถึงปจจุบัน เปนเวลา ๑ ป ๓ เดือน
๒) รองผูอํานวยการสถานศึกษา(ตามมาตรฐานตําแหนง) จํานวน 2 คน
๒.๑ ชื่อ-สกุล นางดารารัตน สมบูรณสิน วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
โทรศัพท 088 – 496 – 6556
ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ตั้งแต ตั้งแต ๒ พฤษภาคม 25๕๙ จนถึงปจจุบัน เปนเวลา - ป ๑๐ เดือน
รับผิดชอบงานบริหารวิชาการ
๒.2 ชื่อ-สกุล นายทวี ทรัพยรักษา วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
โทรศัพท 091 – 995 – 3702
ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ตั้งแต ๔ มกราคม 255๙ จนถึงปจจุบัน เปนเวลา ๑ ป ๒ เดือน
รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป
๒.๓ ชื่อ-สกุล นางสาวสุรัชญา อวมแยม วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
โทรศัพท 081 – 581 – 9896
ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ตั้งแต ๔ มกราคม 255๙ จนถึงปจจุบัน เปนเวลา ๑ ป ๒ เดือน
รับผิดชอบงานบริหารงานงบประมาณ
๓. ขอมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน
3.1 ขาราชการครู/พนักงานครู
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

๒
3
3
๔
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

นางเสาวลักษณ อินแสน
นางดารารัตน สมบูรณสิน
นายทวี ทรัพยรักษา
นางสาวสุรัชญา อวมแยม
นางนพรัตน ตันเสถียร
นางอัญญาณี กิจฉลอง
นางสาวศิรินาถ อาภาชร
นายกุลวิณ ถานะกอง
นางสาวพวงแกว โคจรานนท
นางสาวสุมารีย สวนเวียง
นางวิราภรณ รัตนอารี
นายสมชาย มีเคน
นางทองคํา ปรินแคน
นางการเวก ลิขิตผลิน
นายสุริยน สุทัศน ณ อยุธยา
นางสาวกัญญาณัท คชเสนี
นางพรพิมล ธีระวิสุทธิ์
นายจักริน รณรื่น

59
56
56
36
60
60
59
58
58
57
57
56
56
56
52
51
๕๑
๔๙

อายุ
ราชการ
35
19
11
11
36
39
39
32
35
37
35
32
32
30
31
4
๒๕
๓

ตําแหนง/
วิทยฐานะ

คศ.๓
คศ.๓
คศ.2
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.๓

คศ.๑

วุฒิ

วิชาเอก

สอน
กลุมสาระการเรียนรู

ศษ.ม.
ศษ.ม.
ค.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.
ศษ.บ.
ค.บ.

บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
ประถมศึกษา
คหกรรมศาสตร
ประถมศึกษา
ภาษาไทย
จิตวิทยาแนะแนว
บริหารการศึกษา
ประถมศึกษา
พลศึกษา
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
เทคโนโลยีการศึกษา
ประถมศึกษา
นาฏศิลป
ดุริยางคศาสตร

บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
ไทย/สังคม
ทุกสาระ
ทุกสาระ
ไทย/คอมฯ/หนาที่
วิทยาศาสตร
ภาษาไทย
การงานฯ
สุขพละ
สังคมฯ
ภาษาไทย
สังคมฯ
สังคมฯ
นาฏศิลป
ดนตรี

กศ.บ.

จํานวนครั้งและ
ชั่วโมงที่เขารับ
การพัฒนา/ป

๕ ครั้ง ๕๑ ชม.
๖ ครั้ง ๖๓ ชม.
๕ ครั้ง ๕๑ ชม.
๕ ครั้ง ๕๑ ชม.
๒ ครั้ง ๓๐ ชม.
๓ ครั้ง ๓๓ ชม.
๓ ครั้ง ๓๓ ชม.
๓ ครั้ง ๓๓ ชม.
๓ ครั้ง ๓๓ ชม.
๓ ครั้ง ๓๓ ชม.
๓ ครั้ง ๓๓ ชม.
๓ ครั้ง ๓๓ ชม.
๓ ครั้ง ๓๓ ชม.
๓ ครั้ง ๓๓ ชม.
๓ ครั้ง ๓๓ ชม.
๒ ครั้ง ๓๐ ชม.
๓ ครั้ง ๓๓ ชม.
๓ ครั้ง ๓๓ ชม.
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ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

19
20
21
22
๒3
๒4
๒5
๒6
๒7
๒8
29
๓0
๓1
๓2
๓3
34
๓5
๓6
๓7
๓8

นางสมใจ คําโท
นางสาวสุดใจ คําหวาย
นางสาววรรดี บัวทอง
นายสุรชัย กกแกว
นางสาวพิมลมาศ สุทธิสอาด
นางนันทิกาญจน ขาวอินทร
นายสมเด็จ มันทราช
นายพิเชษฐ หงษทอง
นางมาลวิกา จินดาสิงห
นางสาวลัคนรา โตทรัพย
นางสาวนิภาพร สรอยพวง
นางสาวนิตยา ภิรมยฤทธิ์
นางศรัณยา เจริญจิตร
นางฉัฐรัชต เตาบํารุง
นางชลดา รักแจง
นางสาวจตุพร วิริยานุภาพ
นางสาวกรรณิการ ธีสระ
นางวทันยา ทองรอด
นางสาวเสาวภา สังขชัย
นายถนัด ราชเสนา

๔๒
41
41
45
41
40
38
38
37
37
36
36
36
35
34
30
29
40
49
55

อายุ
ราชการ
๖
5
7
6
11
11
5
12
3
9
3
4
5
3
11
5
5
7
9
1

ตําแหนง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

คศ.1
ค.ศ.1
คศ.1
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.1
คศ.2
คศ.1
คศ.2
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.2
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1
ครูผูชวย

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

สอน
กลุมสาระการ
เรียนรู

วิชาเอก
บริหารการศึกษา

บริหารการศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
ศิลปะ
บริหารการศึกษา
วิทยาศาสตรทั่วไป
ประถมศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
เทคโนโลยีการวัด
บริหารการศึกษา

วิทยาศาสตร
อังกฤษ

ทุกกลุมประสบการณ

อังกฤษ/สุขพละ
อังกฤษ/การงาน
ศิลปะ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ทุกสาระ
อังกฤษ

ทุกกลุมประสบการณ

คณิต/วิทย
คณิตศาสตร
ทุกสาระ
หลักสูตรและการสอน ทุกสาระ
ทุกกลุมประสบการณ
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ทุกสาระ
การแนะแนว
คณิต/การงาน/
ทุกกลุมประสบการณ
บริหารการศึกษา
รัฐศาสตรการปกครอง สังคมฯ

จํานวนครั้งและ
ชั่วโมงที่เขารับ
การพัฒนา/ป

๓ ครั้ง ๓๓ ชม.
๓ ครั้ง ๓๓ ชม.
๓ ครั้ง ๓๓ ชม.
๖ ครั้ง ๕๑ ชม.
๔ ครั้ง ๔๕ ชม.
๓ ครั้ง ๓๓ ชม.
๓ ครั้ง ๓๓ ชม.
๓ ครั้ง ๓๓ ชม.
๓ ครั้ง ๓๓ ชม.
๓ ครั้ง ๓๓ ชม.
๓ ครั้ง ๓๓ ชม.
๓ ครั้ง ๓๓ ชม.
๔ ครั้ง ๔๕ ชม.
๓ ครั้ง ๓๓ ชม.
๔ ครั้ง ๖๓ ชม.
๔ ครั้ง ๔๙ ชม.
๓ ครั้ง ๓๓ ชม.
๓ ครั้ง ๓๓ ชม.
๗ ครั้ง ๙๖ ชม.
๓ ครั้ง ๓๓ ชม.

3.2 พนักงานจาง (ปฏิบัติหนาที่สอน)
ที่
๑

ชื่อ – ชื่อสกุล
นางสาวศศิกมล หวยเรไร

อายุ
31

ประสบการณ
การสอน (ป)
2

วุฒิ
ศษ.ม.

วิชาเอก
บริหารฯ

สอนกลุมสาระ
จางดวยเงิน
การเรียนรู
ทุกกลุมประสบการณ ทต.ออมใหญ

3.3 พนักงานจาง/ลูกจาง (สนับสนุนการสอน)
ที่
๑
2
3

ชื่อ – ชื่อสกุล
นางสาวโชติกา สิรภิ ัครเสฏฐากร
นางสาวสุวดี ศรีเพชร
นายบุญเลิศ ทับหิรัญ

อายุ
ตําแหนง
วุฒิ
21 ผช.ฝายการเงิน ปวส.
25 ผช.ฝายการเงิน บธ.บ.
56 นักการภารโรง ป.4

สาขา
การตลาด
บัญชี
–

ปฏิบัติหนาที่
ฝายธุรการ/การเงิน
ฝายธุรการ/การเงิน

จางดวยเงิน
ทต.ออมใหญ
ทต.ออมใหญ
ทต.ออมใหญ
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3.4 สรุปจํานวนบุคลากร
ประเภท/ตําแหนง
1. ผูบริหารสถานศึกษา
- ผูอํานวยการ
- รองผูอํานวยการ

รวม

2. ครูผูสอน
- ขาราชการ/พนักงานครู
- พนักงานจาง(สอน)
- อื่นๆ (ระบุ)
รวม
3. บุคลากรสนับสนุน
- พนักงานจางตามภารกิจ
- พนักงานจางทั่วไป
- ลูกจางประจํา
- อื่นๆ (ระบุ)
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนบุคลากร (คน)

รวม

ต่ํากวา
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

-

-

1
3
4

-

1
3
4

-

17
17

17
1
18

-

๓4
1
๓5

1
1
2
2

1
18

22

-

1
1
๔2

ครูปฐมวัย
ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ครูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู
จํานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก
จํานวนครูที่สอนตรงความถนัด
ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห

จํานวน ๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๔.๒๘
จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๑๗.๑๔
จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๑๗.๑๔
จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๕.๗๑
จํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๑๑.๔๒
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ ๕.๗๑
จํานวน ๓ คน คิดเปนรอยละ ๘.๕๗
จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๕.๗๑
จํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๑๑.๔๒
จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๒.๘๕
จํานวน ๓๕ คน
จํานวน 2๐ คน คิดเปนรอยละ ๕๗.๑๔
จํานวน ๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๔๒.๘๕
เทากับ 22 ชั่วโมง : สัปดาห
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๔. ขอมูลนักเรียน ( ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน 255๙ )
จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 807 คน จําแนกตามระดับชั้นที่เปดสอน
ระดับชั้นเรียน

จํานวนหอง

เพศ

รวม

จํานวนเฉลี่ย

ชาย

หญิง

2
2
4

๓๓
๒๐
5๓

2๕
๒๒
๔๗

๕๘
๔๒
๑๐๐

2๙ : หอง
๒๑ : หอง
๒๕ : หอง

ประถมศึกษาปที่ ๑
ประถมศึกษาปที่ ๒
ประถมศึกษาปที่ ๓
ประถมศึกษาปที่ ๔
ประถมศึกษาปที่ ๕
ประถมศึกษาปที่ ๖
รวม

2
2
2
2
2
2
12

๔๗
๕2
3๙
3๗
3๗
3๒
24๔

๓๘
๓๒
36
3๑
39
๔๒
21๘

8๕
8๔
7๕
๖๘
7๖
๗๔
46๒

4๓ : หอง
4๒ : หอง
3๘ : หอง
3๔ : หอง
3๘ : หอง
3๗ : หอง
3๙ : หอง

มัธยมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๓
รวม

๒
2
2
๖

5๒
๕๐
๒๘
1๓๐

๔๖
๔๙
๒๐
11๕

๙๘
๙๙
๔๘
2๔๕

๔๙ : หอง
๕๐ : หอง
๒๔ : หอง
๔๑ : หอง

รวมทั้งสิ้น

22

4๒๗

3๘๐

8๐๗

37 : หอง

อนุบาล ๑
อนุบาล ๒
รวม

จํานวนเด็กพิเศษในโรงเรียน

ตอหอง

จํานวน 12 คน

อัตราสวนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล
= 20 : 1
อัตราสวนนักเรียน : ครูระดับประถมศึกษา = 24 : 1
อัตราสวนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา = 22 : 1

 เปนไปตามเกณฑ  ไมเปนไปตามเกณฑ
 เปนไปตามเกณฑ  ไมเปนไปตามเกณฑ
 เปนไปตามเกณฑ  ไมเปนไปตามเกณฑ
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ที่

รายการ

๑. จํานวนนักเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑรวมทั้งรูจัก
ดูแลตนเองใหมีความปลอดภัย
๒. จํานวนนักเรียนที่ปลอดจากปญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เชน สุรา
บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล เกม ฯลฯ
๓. จํานวนนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกาย/เรียนรวม
๔. จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ
๕. จํานวนนักเรียนที่มีปญญาเลิศ
๖. จํานวนนักเรียนที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ
๗. จํานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปการศึกษาปจจุบัน)
๘. จํานวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไมถึงรอยละ ๘๐
๙. จํานวนนักเรียนที่เรียนซ้ําชั้น
๑๐. จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
ปฐมวัย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
๑๑. จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป วรรณศิลป กีฬา

และนันทนาการ ทั้งในและนอกหลักสูตร
๑๒. จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนลูกที่ดีของพอ แม ผูปกครอง
๑๓. จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน
๑๔. จํ า นวนนั ก เรี ย นที่ ทํ า กิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ ประโยชน ต อ สั ง คมทั้ ง ในและนอก
โรงเรียน
๑๕. จํ านวนนั กเรี ยนที่ มี บั นทึ กการเรี ยนรู จากการอ านและบั นทึ กการสื บค นจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ
๑๖. จํานวนนักเรียนที่ผานการประเมินความสามารถดานการสื่อสารตามที่กําหนด
ในหลักสูตรสถานศึกษา
๑๗. จํานวนนั กเรี ยนที่ ผ านการประเมิ นความสามารถด านการคิ ดตามที่ กําหนด
ในหลักสูตรสถานศึกษา
๑๘. จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ การประเมินตามความสามารถดานการแกปญหา
ตามที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา
๑๙. จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินตามความสามารถดานการใชทักษะชีวิต
ตามที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา
๒๐. จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินตามความสามารถดานการใชเทคโนโลยี
ตามที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา
หมายเหตุ : รอยละของนักเรียนทั้งหมด 718 คน

จํานวน
(คน)

คิดเปน
รอยละ*

665

92.62

12
37
31
13
21
13
11
42
69
38
671

1.67
5.15
4.32
1.81
2.92
1.81
1.53
5.85
9.61
5.29
93.45

677
675
682

94.29
94.01
94.99

653

90.95

713

99.30

711

99.03

712

99.16

714

99.44

715

99.58

652

90.81
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๕. ขอมูลอาคารสถานที่
ที่
๑. อาคารเรียน
๒. อาคารประกอบ
๓. หองน้ํา/หองสวม
๔. สระวายน้ํา
๕. สนามเด็กเลน
๖. สนามกีฬา

รายการ

จํานวน
4 หลัง
๑ หลัง
2 หลัง
- สระ
- สนาม
- สนาม

๖. ขอมูลงบประมาณ
งบประมาณรายรับรายจายเงินรายไดสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ 2559 (ปงบประมาณลาสุด)
รายรับ
รายจาย
รายไดสถานศึกษา
(บาท)
(บาท)
ก. รายไดที่จัดหาเอง
1. เงินที่มีผูอุทิศใหแกสถานศึกษาโดยเฉพาะ
2. เงินที่ไดจากการรับจางและที่ไดจากการจําหนายสิ่งของ
7,320
3. เงินที่ไดจากการแสดงหรือกิจกรรมตางๆ
4. เงินที่ไดจากการเรียกเก็บเปนคาบํารุงการศึกษา
5. เงินที่ไดจากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้นไดรับ
ประโยชนจากการใชทรัพยสินของสถานศึกษา
6. เงินที่ไดจากจําหนายจายโอนทรัพยสินบุคคล ไดรับประโยชนจาก
การใชทรัพยสินของสถานศึกษา
7. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายไดสถานศึกษา
๓2,494.73
8. รายไดอื่น ๆ
ข. รายไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้ง
งบประมาณใหสถานศึกษา และเงินที่ไดรับจากเงินอุดหนุน
1. เงินที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้ง
งบประมาณใหสถานศึกษา จากเงินรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง
2. เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อตั้ง
งบประมาณใหสถานศึกษา
2.1 เงินที่ไดรับจากเงินอุดหนุน คาอาหารกลางวัน,คาใชจาย
๒,493,80๐.๐๐ ๒,254,๔95.๐๐
ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา, ระบบอินเทอรเน็ต
โรงเรียน, ในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน, ในการพัฒนา
แหลงเรียนรูของโรงเรียน, ในการรณรงคปองกันยาเสพติด
ของสถานศึกษา, ในการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคม
อาเซียน, ในการซอมแซมอาคารเรียนฯลฯ
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รายไดสถานศึกษา

รายรับ
(บาท)

รายจาย
(บาท)

2.2 เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น
(SBMLD)
2.3 เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น
147,3๐๐.๐๐ 147,๐๐๐.๐๐
(คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)
3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1.1 คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
2,213,๙30.๐๐ 2,๘๔2,839.๐๐
3.1.2 คารายหัวสวนเพิ่ม(Top Up)
๒12,2๐๐.๐๐ 212,200.0๐
3.1.3 คาเครื่องแบบนักเรียน
๓13,๓0๐.๐๐ 282,87๐.๐๐
3.1.4 คาหนังสือเรียน
62๑,680.๐๐ ๔05,287.๐๐
3.1.5 คาอุปกรณการเรียน
19๓,06๐.๐๐ ๒๘๑,060.๐๐
3.1.6 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
38๙,94๐.๐๐ 572,542.๐๐
ค. เงินอื่นๆ (ระบุ)
รวม
6,625,024.73 6,998,293.0๐
หมายเหตุ : ขอมูลในตารางเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณของสถานศึกษาในปงบประมาณลาสุด
รายรับสูงกวารายจาย
เงินรายไดสะสม เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

จํานวน
บาท
จํานวน ๓,493,661.๒0 บาท

๗. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม
7.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนชุมชนเกษตรกรรมผสมผสานชุมชนเมือง มีโรงงานและสถาน
ประกอบการ รานคาจํานวนมาก มีประชากรประมาณ 7,000 คน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก วัดเทียนดัด
โรงงานผลิตอุปกรณกีฬา โรงงานผลิตลูกกวาด โรงงานผลิตอุปกรณเกี่ยวกับไฟฟาแรงสูง โรงงานดองผัก ธนาคาร
รานคาตางๆ อาชีพหลักของชุมชน คือ ชุมชนเกษตรกรรมทําสวนกลวยไม สวนมะพราวน้ําหอม สวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป คือ ประเพณีการจัดขบวนรถบุปผชาติ
7.2 ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน อาชีพหลัก คือพนักงานใช
แรงงานตามโรงงาน บริษัทหางราน สถานประกอบการ และอาชีพคาขาย นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัว ตอป 8,000 บาท
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7.3 โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน

ปจจัยภายในสถานศึกษา

จุดเดน
1. ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและกลาเปลี่ยนแปลง
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีมนุษยสัมพันธ มีเทคนิค
ในการบริหาร
3. ผูบริหารสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา จัดใหมีระบบการประเมินคุณภาพภายใน
4. สงเสริมการใชแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษาอยาง
หลากหลาย
5. ครูมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความรูความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอน
6. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม พูดจาไพเราะ แตงกาย
สุภาพเรียบรอย มีความรับผิดชอบตอหนาที่
7. ครูเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณี อนุรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดทรัพยากร
8. จัดระดมทรัพยากรตาง ๆ เพื่อสงเสริมการเรียนรู
ของนักเรียน
9. จัดกิจกรรมและสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกอยาง
หลากหลาย
10. มุงเนนคุณภาพของผูเรียนใหสอดคลองกับ
ความตองการของหลักสูตร
11. สถานศึกษาใหความรวมมือกับชุมชนในการจัด
กิจกรรมตางๆซึ่งกันและกัน
12. หนวยงานตนสังกัดใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ดวยการจัดหาครูในกลุมสาระที่ขาดแคลนมาเพิ่ม

จุดควรพัฒนา
1. พัฒนาแหลงเรียนรูและสื่อ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การเรียนของนักเรียน เชน หองสมุดใหทันสมัย และ
มีหนังสือสําหรับคนควาที่หลากหลาย
2. พัฒนาสนามเด็กเลน และจัดหาอุปกรณใหเพียงพอ
3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น
4. พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ
และสงเสริมใหครูใชกระบวนวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนา
ศักยภาพผูเรียน ฝกฝนใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง

จุดเดน
1. บริเวณโดยรอบสถานศึกษามีโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กและขนาดกลางตั้งอยูรายรอบทําใหเกิดการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาไดหลากหลายรูปแบบ
2. โรงเรียนตั้งอยูในแหลงชุมชน การคมนาคมสะดวก
3. มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยการจัด
อบรมและศึกษาดูงาน
4. โรงเรียนไดรับการยอมรับจากชุมชน
5. มีแหลงเรียนรูและสถานที่สําคัญใกลสถานศึกษา

จุดควรพัฒนา
1. สถานศึกษามีบริเวณคับแคบไมเหมาะสมกับจํานวน
นักเรียน การขยายพื้นที่ดําเนินการไมไดเพราะติดวัด
ลําคลองและถนน การสงเสริมกิจกรรมนันทนาการ
กลางแจงใหนักเรียนจึงกระทําไมไดครบทุกกิจกรรม
3. การใชเทคโนโลยีผูเรียนมุงเนนการเลนเกมมากกวา
การคนหาความรู
4. สถานศึกษาอยูในแหลงชุมชนที่มีภาวะเสี่ยง

0
ปจจัยภายนอกสถานศึกษา
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๘. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา
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
โดยโรงเรียนไดจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียน ดังแสดงในตารางดังนี้
8.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย
พัฒนาการ
จุดมุงหมาย
ดานรางกาย
รางกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี สามารถใชกลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็ก
แข็ งแรง ใช ได อย างคล องแคล ว และประสานสั มพั น ธ กัน สามารถช ว ยเหลื อตนเองได
เหมาะสมตามวัย
ดานอารมณและจิตใจ มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและความเปนไทย ชื่น
ชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย
ดานสังคม
มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และ
ปฏิ บัติ ต นเปน สมาชิกที่ ดีของสั งคมในระบอบประชาธิป ไตยอั น มี พระมหากษัต ริ ยเ ป น
ประมุข
ดานสติปญญา
มี ความสามารถในการคิ ด และการแก ป ญ หาได เ หมาะสมกั บ วั ย มี จิ น ตนาการ และมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู
และมีทักษะ ในการแสวงหาความรู
8.2 ระดับประถมศึกษา
กลุมสาระการเรียนรู

ป.๑

ป.๒

จํานวนชั่วโมง/ป*
ป.๓
ป.๔

๑. ภาษาไทย
200
200
200
๒. คณิตศาสตร
200
200
200
๓. วิทยาศาสตร
80
80
80
๔. สังคมศึกษา
80
80
80
- ประวัติศาสตร
40
40
40
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา
80
80
80
๖. ศิลปะ
80
80
80
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
40
40
40
๘. ภาษาตางประเทศ
40
40
40
๙. หนาที่พลเมือง
40
40
40
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
120
120
120
รวมชั่วโมง
1,๐๐๐ 1,๐๐๐ 1,๐๐๐
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
ปละ ๒๐๐
 จํานวนชั่วโมงที่จัดใหกับนักเรียน เรียนทั้งป เทากับ 1,000

160
160
120
80
40
80
80
80
80
40
120
1,๐๐๐
ชั่วโมง
ชั่วโมง

ป.๕

160
160
120
80
40
80
80
80
80
40
120
1,๐๐๐

ป.๖

160
160
120
80
40
80
80
80
80
40
120
1,๐๐๐
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8.3 ระดับมัธยมศึกษา

จํานวนชั่วโมง/ภาคเรียน*
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ภาษาไทย
120
120
120
คณิตศาสตร
120
120
120
วิทยาศาสตร
120
120
120
สังคมศึกษา
120
120
120
- ประวัติศาสตร
40
40
40
สุขศึกษาและพลศึกษา
80
80
80
ศิลปะ
80
80
80
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
80
80
80
ภาษาตางประเทศ
120
120
120
คณิตศาสตรเพิ่มเติม
๔0
๔0
๔0
หนาที่พลเมือง
๔0
๔0
๔0
ทองถิ่นของเรา
๔0
๔0
๔0
คอมพิวเตอร
๔0
๔0
๔0
ภาษาอังกฤษ
๔0
๔0
๔0
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
120
120
120
รวมชั่วโมง
1,2๐0 1,2๐0 1,2๐0
 จํานวนชั่วโมงที่จัดใหกับนักเรียน เรียนทั้งป เทากับ 1,๒00 ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรู

ม.๕

ม.๖

๙. แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น
9.1 หองสมุดมีพื้นที่ขนาด ๖๐ ตารางเมตร หนังสือในหองสมุดมีจํานวน ๒,๕50 เลม มีวารสาร/หนังสือพิมพ
ใหบริการจํานวน ๒ ฉบับ การสืบคนหนังสือและการยืม – คืน ใชระบบ E-Library 2000 มีเครื่องคอมพิวเตอร
ใหบริการสืบคนเทคโนโลยีสารสนเทศในหองสมุด จํานวน 2 เครื่อง มีจํานวนนักเรียนที่ใชหองสมุด เฉลี่ย ๘๕ คน
ตอวัน คิดเปนรอยละ ๑๐.๕๑ ของนักเรียนทั้งหมด มีการใหบริการหองสมุดแกชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลมาใช
บริการ เฉลี่ย - คน ตอป
9.2 หองปฏิบัติการทั้งหมด ๑2 หอง จําแนกเปน
1) หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
จํานวน ๒ หอง
2) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
จํานวน ๓ หอง
3) หองปฏิบัติการทางภาษา
จํานวน 2 หอง
4) หองสื่อทันสมัย
จํานวน 3 หอง
5) หองอาเซียนศึกษา
จํานวน 1 หอง
6) หองสะเต็มศึกษา
จํานวน 1 หอง
9.3 เครื่องคอมพิวเตอรทั้งหมด จํานวน ๑๒๔ เครื่องจําแนกเปน
1) ใชเพื่อการเรียนการสอน
จํานวน ๑๑๒ เครื่อง
2) ใชเพื่อใหบริการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
จํานวน ๙๒ เครื่อง
โดยมีจํานวนนักเรียนที่ใชบริการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต (ในปการศึกษาที่รายงาน)
เฉลี่ย ๗๐ คน : ตอวันคิดเปนรอยละ ๘.๙๕ ของนักเรียนทั้งหมด
3) ใชเพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (สํานักงาน) จํานวน ๑๒ เครื่อง
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9.4 แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
ที่

๑.
๒.
๓.

สถิติการใช
จํานวนครั้ง/ป

ชื่อแหลงเรียนรู

หองสมุด
หองคอมพิวเตอร
หองอาเซียนศึกษา

๒๔๐
๑๕๐
๗๘

9.5 แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน
ที่

๑.
๒.
๓.
๔.

สถิติการใช
จํานวนครั้ง/ป

ชื่อแหลงเรียนรู

วัดเทียนดัด
ฟารมจระเขสามพราน
สวนนกยูงสามพราน
สวนกลวยไม

๗๐
๕
๓
๒๔

9.๖ ภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบาน ผูทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน
(ในปการศึกษาที่รายงาน)
ที่

๑.
๒.
๓.
4.

ชื่อ-สกุล

นางสาววินทัศน ลิ้มรักษา
นางศิริลักษณ ชูศิริ
นางทองคํา ปรินแคน
นางวิราภรณ รัตนอารี

ใหความรูเรื่อง

จํานวนครั้ง/ป

การทําดอกไมจากใบเตยหอมและลูกมะกรูด
การทําขาวเกรียบออน
การทําดอกไมจากสายรัดพลาสติก
การทําดอกไมจันทน

2
2
๕
๑๒
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๑๐. ผลงานดีเดนในรอบปที่ผานมา
๑๐.๑ ผลงานดีเดน
จากผลการแขงขันงาน "ชะอําวิชาการ '๕9" ระหวางวันที่ 2๗ – 2๙ มิถุนายน ๒๕๕9
ประเภท

สถานศึกษา
ผูบริหาร (ระบุชื่อ)
ครู
น.ส.วรรดี บัวทอง
นักเรียน
น.ส.ตาล ตายอด
ด.ญ.ธิวา กระแสสินธุ
นายมงคลชัย โปยขุนทด
นางสมใจ คําโท
นางโสพิศ สุเปรมศรี
นางสาวตาล ตายอด
ด.ญ.ชวิศา ชูสุวรรณ
ด.ญ.เพชรลดา ถาวร
ด.ญ.อารยา แหลงสนาม
นายอภิสิทธิ์ นันทบุตร
นายจักรพันธ พึ่งพันธ
นายยุทธนากรณ แสงดา
น.ส.จุฑาทิพย เปรมกมล
ด.ญ.กรกนก ศรีนันทากุล
ด.ช.ศุภกิจ ชื่นภิรมณ
ด.ช.กิตติกานต อกผึ่ง
ด.ญ.อารยา บัวเจก
ด.ญ.จิดาภา สงกระสินธุ
ด.ช.ชนสรณ อุปเสน
ด.ญ.ไหมแกว จันทรโอ
ด.ญ.ขวัญชนก วันดี
ด.ญ.เนตรนภา ทองแตง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ/วันที่ไดรับ

หนวยงานที่ให

เหรียญเงิน
การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาระดับปฐมวัย

เทศบาลเมืองชะอํา

เหรียญทองยอดเยี่ยม
(วาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.๑-๓)

เทศบาลเมืองชะอํา

เหรียญทองยอดเยี่ยม
(จัดสวนถาดแหง ระดับชั้น ม.๑-๓)

เทศบาลเมืองชะอํา

เหรียญทอง
(คัดลายมือ ระดับชั้น ป.๑ – ๓)
เหรียญทอง
(คัดลายมือ ระดับชั้น ป.๔ - ๖)
เหรียญทอง
(คัดลายมือ ระดับชั้น ม.๑ – ๓)

เทศบาลเมืองชะอํา
เทศบาลเมืองชะอํา
เทศบาลเมืองชะอํา

เหรียญทอง
(โครงงานวิทยาศาสตร ระดับชั้น ม.๑ – ๓)

เทศบาลเมืองชะอํา

เหรียญทอง
(โครงงานคณิตศาสตร ระดับชั้น ม.๑ – ๓)

เทศบาลเมืองชะอํา

เหรียญเงิน
(วาดภาพระบายสี ระดับปฐมวัย)
เหรียญเงิน
(วาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.๑ – ๓)
เหรียญเงิน
(ทักษะคอมพิวเตอร ระดับชั้น ป.๔ - ๖)
เหรียญเงิน
(สุนทรพจนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.๔ - ๖)
เหรียญเงิน
(สุนทรพจนภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑ – ๓)

เทศบาลเมืองชะอํา
เทศบาลเมืองชะอํา
เทศบาลเมืองชะอํา
เทศบาลเมืองชะอํา
เทศบาลเมืองชะอํา

18
(ตอ)

ประเภท

ด.ญ.ปยธิดา คุณาคม
ด.ช.กิตติชัย เถาวัลยพิพัฒน
ด.ช.สุรชัย ไพรสอน
ด.ญ.ปยะภรณ ยิวคิม
ด.ญ.ชารีนันท กลัดแกว
ด.ญ.ชลธิชา สิทธิ
ด.ญ.ปณฑิตา ขวัญพูน
ด.ญ.ปาริตา แหวนวงศ
ด.ญ.หนึ่งฤทัย ศรีพุทธา
ด.ญ.วงศสวรรค คําโสภา
ด.ญ.พรรณนารา ยาสมุทร
ด.ญ.เมยริสสา กิจสมัคร
ด.ญ.อชิรญา เขียวหมอก
ด.ญ.ลลิตา พรมมิ
ด.ญ.วรางคณา จารุพรพาณิช
ด.ญ.โยษิตา ซุนสมบุญ
ด.ญ.รุงรวี สอนดี
ด.ญ.อริยา บัวเจก
ด.ญ.กันยาวีร ออกเวหา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ/วันที่ไดรับ

หนวยงานที่ให

เหรียญเงิน
(โครงงานคณิตศาสตร ระดับชั้น ป.๔ - ๖)

เทศบาลเมืองชะอํา

เหรียญเงิน
(ประดิษฐเศษวัสดุเปนของใช ระดับชั้น ม.๑ – ๓)

เทศบาลเมืองชะอํา

เหรียญเงิน
(การรองเพลงลูกทุงพรอมแดนเซอร ระดับชั้น ป.๔-๖)

เทศบาลเมืองชะอํา

เหรียญทองแดง
(โครงงานอนุบาล ระดับปฐมวัย)

เทศบาลเมืองชะอํา

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

1

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

2

โครงการวิจัยในชั้นเรียน

3

โครงการอาเซียนศึกษา

4

โครงการสงเสริมทักษะชีวิต

5
6

โครงการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา
โครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม

7

โครงการเขาคายวิชาการ

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/รอยละ)
ทุกกลุมสาระ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
แกปญหา/ปรับปรุง
-ครูทําวิจัยในชั้นเรียน
ครูวิจัยในชั้นเรียน
การเรียนการสอน
ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
รอยละ 100
พัฒนาศูนยการเรียนรูเ กี่ยวกับ -จัดทําหองการเรียนรู
มีขอมูลสมาชิกอาเซียน
อาเซียน
เกี่ยวกับอาเซียน
ไมนอยกวารอยละ 70
นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดี นําไป -จัดกิจกรรมเลือกตั้ง
นักเรียนเขารวมกิจกรรม
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ
รอยละ 100
ปรับหลักสูตรใหสอดคลอง
-ปรับหลักสูตรใหทันสมัย ปรับหลักสูตรทุกกลุม
กับเหตุการณปจจุบัน
สอดรับกับยุคปจจุบัน
สาระ
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
-นํานักเรียนไปเขาคาย
นักเรียนทุกระดับชั้น
ที่พึงประสงค
ตามวัดที่มีศูนยอบรม
ไดรับการอบรม
ดานธรรมะ
เพื่อเสริมทักษะวิชาการ
-เขาคายวิทยาศาสตรหรือ นักเรียนชั้น ป.4 - ม.3
คายวิชาการอื่นๆ
ไปเขาคายวิชาการ
วัตถุประสงค/เปาหมาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให
สูงขึ้น

0

วิธีดําเนินการ
(โดยยอ)
-พัฒนาการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรมเสริม
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ที่

8
9

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาทักษะทางดาน
วิทยาศาสตร
โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู

วัตถุประสงค/เปาหมาย
เพื่อเสริมทักษะทางดาน
วิทยาศาสตร
เพื่อเสริมทักษะประสบการณ

10 โครงการสงเสริมสุนทรียภาพ
ดานดนตรี
11 โครงการโปรเจ็คแอ็พโพรส

เพื่อเสริมทักษะดานดนตรี

12 โครงการแขงขันกีฬาสี
ภายในโรงเรียน
13 โครงการการเขาคายพักแรม
ลูกเสือเนตรนารี
14 โครงการสงเสริมและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
15 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารการศึกษา

เพื่อเสริมทักษะดานกีฬาและ
เชื่อมสามัคคี
เพื่อใหนักเรียนกลาแสดงออก

16 โครงการซอมแซมอาคารสถานที่

ซอมแซมอาคารที่ชํารุดทรุด
โทรม

17 โครงการโรงเรียนนาอยู

โรงเรียนนาอยู

18 โครงการซอมแซมอุปกรณไฟฟา

ซอมแซมอุปกรณที่ชํารุด

19 โครงการนิเทศภายใน

ติดตามการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาดานวิชาการ

เพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย
จัดซื้อวัสดุครุภณ
ั ฑ

วิธีดําเนินการ
(โดยยอ)
-จัดกิจกรรมดาน
วิทยาศาสตร
-ไปทัศนศึกษาแหลง
เรียนรูนอกโรงเรียน
-ฝกทักษะดานดนตรี
สากลและดนตรีไทย
-พัฒนาการเรียนการสอน
ดวยโครงงาน

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/รอยละ)
จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร
เสริมหลักสูตร
นักเรียนทุกระดับชั้นไดไป
ทัศนศึกษานอกหองเรียน
นักเรียนสมัครเขารวม
กิจกรรมตามความสนใจ
นักเรียนอนุบาล ๒
จะไดรับการสอนดวย
โครงงาน
-จัดแขงขันกีฬาสีภายใน นักเรียนรอยละ 100
เชื่อมความสามัคคี
ไดรวมกิจกรรมกีฬาสี
-นํานักเรียนไปเขาคาย นักเรียนชั้น ป.4 - ม.3
พักแรมตามคายฝก
เขาคายพักแรม
-เรียนรูเ กี่ยวกับ
นักเรียนสมัครใจเขารวม
ศิลปวัฒนธรรมไทย
กิจกรรม
-จัดซื้อวัสดุครุภณ
ั ฑเพื่อ จัดซื้อวัสดุครุภณ
ั ฑตาม
สนับสนุนการเรียน
บันทึกเสนอของครูผสู อน
การสอน
-จัดจางซอมแซมอาคาร อาคารที่ชํารุดไดรบั
เรียนที่ชํารุดใหอยูใน
การซอมแซมใหดีขึ้น
สภาพใชการได
และปลอดภัย
-ปรับปรุงสภาพแวดลอม ปรับปรุงสภาพแวดลอม
ใหนาอยู
ใหสวยงามนาอยู
-สํารวจอุปกรณที่ชํารุด ซอมแซมอุปกรณไฟฟา
-จัดจางซอมแซม
ที่ชํารุดเพื่อปลอดภัยและ
สามารถใชการไดดี
-นิเทศติดตามการเรียน ครูที่สอนทุกระดับชั้น
การสอนของครู
ไดรับการนิเทศ
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

๑๐.๓ โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ดําเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ ไดแก
โครงการขยะทองคํา : การรวบรวมขยะหรือสิ่งของเหลือใชนํามาจําหนาย เชน ขวดพลาสติก เปนตน
โครงการสะอาดนาอยูคูเทียนดัด : นักเรียนชวยกันทําความสะอาดบริเวณโรงเรียนตามเขตรับผิดชอบที่แตละ
หองไดรับมอบหมาย

20
๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปที่ผานมา ปการศึกษา 2558 (ในปการศึกษาที่แลว)
๑๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
เพื่อการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานดานปจจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดประสบการณ
การเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ ๒ ผูบริห ารสถานศึกษา มี คุณธรรม จริ ยธรรม มีภาวะผู นํา และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจํานวนเด็กมีทรัพยากร และสภาพแวดลอมที่สงเสริม
สนับสนุนให เปนสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานดานกระบวนการทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เนนเด็กเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่
เปนมาตรการเสริม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น
มาตรฐานดานผลผลิตทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๙ เด็กมีพัฒนาการดานรางกายเหมาะสมตามวัย
มาตรฐานที่ ๑๐ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจเหมาะสมตามวัย
มาตรฐานที่ ๑๑ เด็กมีพัฒนาการดานสังคม เหมาะสมตามวัย
มาตรฐานที่ ๑๒ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาเหมาะสมตามวัย
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษาบรรลุผลตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศนและจุดเนน
มาตรฐานที่ ๑๔ ผูบริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของ
ผูปกครองและชุมชน

คาเฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

สรุปผล
การประเมิน

5.00

ดีเยี่ยม

ไดมาตรฐาน

4.๕0

ดีเยี่ยม

ไดมาตรฐาน

4.50

ดีเยี่ยม

ไดมาตรฐาน

4.50
4.50
4.50
๕.๐๐
4.50

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ไดมาตรฐาน
ไดมาตรฐาน
ไดมาตรฐาน
ไดมาตรฐาน
ไดมาตรฐาน

4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ไดมาตรฐาน
ไดมาตรฐาน
ไดมาตรฐาน
ไดมาตรฐาน
ไดมาตรฐาน
ไดมาตรฐาน

21
๑๑.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานดานปจจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ ๒ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ภ าวะผู นํ า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ สถานศึ ก ษามี จํ า นวนผู เ รี ย น มี ท รั พ ยากร และสภาพแวดล อ ม
เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานดานกระบวนการทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดทําและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่
เปนมาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น
มาตรฐานดานผลผลิตทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๙ ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ ๑๐ ผูเรียนมีความรูและสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรสูป ระชาคมอาเซียน
มาตรฐานที่ ๑๑ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ ๑๒ ผูเรียนมีความสามารถในการคิด และอยูร วมกัน ในสัง คมได อยางมี
ความสุข
มาตรฐานที่ ๑๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ ๑๔ ผูเรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศนและจุดเนน
มาตรฐานที่ ๑๖ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู แ ละผู เ รี ย นมี คุ ณ ภาพเป น ที่ ย อมรั บ ของ
ผูปกครองและชุมชน

คาเฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

สรุปผล
การประเมิน

5.00

ดีเยี่ยม

ไดมาตรฐาน

5.00

ดีเยี่ยม

ไดมาตรฐาน

4.50

ดีเยี่ยม

ไดมาตรฐาน

4.50
5.00

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ไดมาตรฐาน
ไดมาตรฐาน

4.50
5.00
5.00

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ไดมาตรฐาน
ไดมาตรฐาน
ไดมาตรฐาน

5.00
5.00
4.50

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ไดมาตรฐาน
ไดมาตรฐาน
ไดมาตรฐาน

5.00

ดีเยี่ยม

ไดมาตรฐาน

5.00

ดีเยี่ยม

ไดมาตรฐาน

5.00
5.00
5.00

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ไดมาตรฐาน
ไดมาตรฐาน
ไดมาตรฐาน
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๑2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
๑2.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
ระดับการศึกษาปฐมวัย

น้ําหนัก
คะแนน

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย
5.00
ตัวบงชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย
5.00
ตัวบงชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย
5.00
ตัวบงชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย
10.00
ตัวบงชี้ที่ ๕ เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป
10.00
ตัวบงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ 35.00
ตัวบงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
15.00
ตัวบงชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
5.00
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และ
2.50
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ
2.50
ของสถานศึกษา
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ ๑๑ ผลการดํ า เนิ น งานโครงการพิ เ ศษเพื่ อ ส ง เสริ ม บทบาทของ
2.50
สถานศึกษา
ตั ว บ ง ชี้ ที่ ๑๒ ผลการส ง เสริ ม พั ฒ นาสถานศึ ก ษาเพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐาน รั ก ษา
2.50
มาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม 100.00

ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 83.31 คะแนน มีคุณภาพระดับ ดี
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง
 ไมรับรอง

คะแนน
ที่ได

ระดับ
คุณภาพ

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

ดีมาก

2.50

ดีมาก

2.00

ดี

2.00

ดี

83.31

ดี
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๑๓.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)

น้ําหนัก
คะแนน

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
10.00
ตัวบงชี้ที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
10.00
ตัวบงชี้ที่ ๓ ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง
10.00
ตัวบงชี้ที่ ๔ ผูเรียนคิดเปน ทําเปน
10.00
ตัวบงชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
20.00
ตัวบงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
10.00
ตัวบงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
5.00
ตัวบงชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด
5.00
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชี้ที่ ๙ ผลการพั ฒ นาให บ รรลุ ต ามปรั ช ญา ปณิ ธ าน วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ และ 5.00
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑๐ ผลการพั ฒ นาตามจุ ด เน น และจุ ด เด น ที่ ส ง ผลสะท อ นเป น เอกลั ก ษณ ข อง 5.00
สถานศึกษา
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา
5.00
ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ 5.00
พัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม 100.00

ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 85.45 คะแนน มีคุณภาพระดับ ดี
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง
 ไมรับรอง

คะแนน
ที่ได

ระดับ
คุณภาพ

9.51
9.49
8.97
9.40
10.047
9.00
4.80
4.81

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
พอใช
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

4.00
5.00

ดี
ดี

85.45

ดี

ตอนที่ ๒

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบตั ิการประจําปของสถานศึกษา
๑. การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) ไดจัดแบงโครงสรางการบริหารงานเปน 4 งาน
โดยแบงเปน งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคลากร และงานบริหารทั่วไป สวน
การบริหารงานทั้ง 4 งาน ผูบริหารยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชเทคนิคการบริหารแบบ PDCA โดยมี
ขั้นตอนในการบริหารงานและการปฏิบัติงานประกอบดวยการวางแผน (Plan) จากนั้นจึงเขาสูกระบวนการนํา
แผนไปปฏิ บั ติ (Do) ในขณะที่ กําลั งดํ าเนิ น การตามแผนนั้ น ผู รั บ ผิ ด ชอบ จะมี การตรวจสอบ ประเมิ น ว าสิ่ งที่
ดํ าเนิ น การไปนั้ น ได ผ ลเป น ไปตามแผนที่ ว างไว ห รื อไม อย างไร (Check) และหากตรวจสอบพบข อ ผิ ด พลาด
ข อ สั งเกตต า งๆ ก็ จ ะนํ า ไปปรั บ ปรุ งแก ไขต อ ไป (Action) เพื่ อ ให เกิ ด การพั ฒ นาต อ อย างเนื่ อ งและบรรลุ ต าม
เปาหมายที่วางไว สําหรับโครงสรางการบริหารงานมีดังนี้
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โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
เทศบาลตําบลออมใหญ
รองผูอํานวยการ คนที่ 1

ผูอํานวยการ

คณะกรรมการสถานศึกษา

รองผูอํานวยการ คนที่ 2

หัวหนาสายชั้น

รองผูอํานวยการ คนที่ 3

หัวหนากลุมงาน

งานบริหารวิชาการ

งานบริหารงบประมาณ

งานบริหารงานบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

-การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
-การพัฒนากระบวนการเรียนรู
-การวัดผล ประเมินผล และ
เทียบโอนผลการเรียน
-การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
-การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
-การพัฒนาแหลงเรียนรู
-การนิเทศการศึกษา
-การแนะแนวการศึกษา
-การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
-การสงเสริมความรูดาน
วิชาการแกชุมชน
-การประสานความรวมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น
-การสงเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแกบุคคล
ครอบครัว องคกร หนวยงาน
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
-การจัดทํารายงานประจําป
-ระบบขอมูลสารสนเทศ

-การจัดทําและเสนอขอ
งบประมาณ
-การจัดสรรงบประมาณ
-การตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการ
ใชเงินและผลการ ดําเนินงาน
-การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา
-การบริหารการเงิน
-การบริหารบัญชี
-การบริหารพัสดุและสินทรัพย

-การวางแผนอัตรากําลังและ
กําหนดตําแหนง
-การสรรหาและการบรรจุ
แตงตั้ง
-การเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ
-วินัยและการรักษาวินัย
-การออกจากราชการ

-การดําเนินงานธุรการ
-งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูล
สารสนเทศ
-การประสานและพัฒนาเครือขาย
การศึกษา
-การจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องคกร
-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
-การสงเสริม สนับสนุนดานวิชาการ
งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป
-การจัดสถานที่และสภาพแวดลอม
-การจัดทําสํามะโนผูเรียน
-การรับนักเรียน
-การสงเสริมและประสานงานการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
-การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
-งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน
-การประชาสัมพันธงานการศึกษา
-การสงเสริม สนับสนุน และ
ประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน
องคกรหนวยงานและสถาบัน สังคมอื่นที่
จัดการศึกษา
-งานประสานราชการกับเขตพื้นที่
การศึกษาและหนวยงานอื่น
-การจัดระบบการควบคุมภายใน
หนวยงาน
-งานบริการสาธารณะ
-งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น
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๒. วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ และเอกลักษณ
ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน
นักเรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม รักความเปนไทย ใสใจเทคโนโลยี อยูอยางพอเพียง บุคลากรไดรับ
การพัฒนา โรงเรียนเปนที่ยอมรับของชุมชน
พันธกิจ
๑. พัฒนานักเรียนใหมีความรูความสามารถทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา
2. ปลูกฝงนักเรียนมีวินัย คุณธรรม ปฏิบัติตามคานิยมที่ดีงาม และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
3. ปลูกฝงนักเรียนใหมีเจตคติที่ดีและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่หลากหลายตามความตองการของผูเรียน
๕. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุงเนนพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ
๖. พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นที่เปนอัตลักษณ ใหสอดคลองกับบริบทของทองถิ่นอยางเหมาะสม
๗. สนับสนุนการผลิต การจัดหา และการจัดซื้อสื่อ อุปกรณ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่
เหมาะสม
๘. พัฒนาสถานศึกษาใหมีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
๙. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ
๑๐. เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร
๑. การพัฒนาการจัดการศึกษาโดย
มุงเนนพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ

๒. การพัฒนานักเรียนใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค เปนคนดี
คนเกงและมีความสุข

๓. การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสูครูมืออาชีพ

แนวทางการพัฒนา
๑.๑ พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความ
หลากหลายตามความตองการของผูเรียน ใหมีความ
เปนเลิศตามอัจฉริยภาพของผูเ รียนแตละบุคคล
๑.๒ พัฒนาสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหเอื้อตอ
การเรียนรู
๑.๓ จัดหาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย
และเพียงพอตอความตองการของผูเรียน
๑.๔ สงเสริมสนับสนุนใหนําความรูดานภูมิปญญา
ทองถิ่นมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๒.๑ สงเสริม ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม
ที่พึงประสงค ใหผูเรียนมีความรับผิดชอบทางศีลธรรม
และสังคม
๒.๒ จัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
วัฒนธรรม ประเพณี และสืบสานความเปนไทย
๒.๓ จัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกในคานิยมไทย และนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต
๓.๑ พัฒนา สงเสริม สนับสนุนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเขมแข็ง
ทางวิชาการและวิชาชีพ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
งานบริหารวิชาการ
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงบประมาณ
งานบริหารวิชาการ
งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานบุคลากร
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
๑. เพื่อปลูกฝงนักเรียนเปนผูใฝรูใฝเรียน มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา
๒. เพื่อพัฒนานักเรียนเปนผูมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม ปฏิบัติตามคานิยมที่ดีงาม และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
๓. เพื่อใหชุมชนยอมรับ สนับสนุน และมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน
อัตลักษณของสถานศึกษา
 สะอาดนาอยูคูเทียนดัด
เอกลักษณของสถานศึกษา
 วงดนตรีลูกทุงมุงบริการชุมชน
๓. การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาผูเรียนดานทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห แกปญหาและ
ใชชุมชนเปนแหลงการเรียนรู ตลอดจนผูเรียนสามารถปฏิบัติงานไดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร และใชขอมูล
มาเปรียบเทียบเพื่อชวยในการตัดสินใจ
๒. สงเสริมใหครูสอดแทรกจริยธรรม คุณธรรม การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อใหรูจักดํารงชีวิตอยางพอเพียงและรวมมือ อนุรักษพลังงานเพื่อลด
ภาวะโลกรอน
๓. จัดกิจกรรมใหผูเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชนมากขึ้นและหลากหลาย ผูเรียนมีโอกาสไดเลือกตาม
ความสนใจและความถนัดตามศักยภาพของตนเอง และรูจักการนําเทคโนโลยีมาใชในการออกแบบ ศึกษาคนควา
ใหมากขึ้น
๔. สงเสริมใหผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี – นาฏศิลป และกีฬามากขึ้น โดย
การจัดหาอุปกรณตางๆใหมากขึ้นและหลากหลาย อาจผลิตขึ้นเองโดยสถานศึกษาจัดบริการวัสดุอุปกรณให จัดซื้อ
โดยใชงบประมาณของเทศบาล
๕. มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยการจัดใหมีการทัศนศึกษา อบรม ดูงาน จัดหา
เอกสารและเทคโนโลยีตางๆใหครูไดศึกษา คนควา พัฒนาการเรียนการสอนและใชเทคโนโลยีไดดวยตนเอง
๖. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมประเพณีและเปนตัวอยางที่ดี ชุมชนใหการยอมรับครูและ
โรงเรียนเปนอยางดี ครูจึงตองรักษาไวปฏิบัติใหดียิ่งขึ้นและปฏิบัติไดครบทุกคน
๗. สงเสริมใหชุมชนเขารวมมือกับโรงเรียนใหมากขึ้น โดยคณะครูตองเปนผูเสียสละ จริงใจในการแกปญหา
ตางๆของเด็กและชุมชน ชวยเหลืองานตางๆของชุมชน
๘. จัดภูมิทัศนใหดูรมรื่น ปลอดภัย และเอื้อตอการเรียนรูใหมากขึ้น โดยใชพื้นที่ทุกสวนใหเกิดประโยชน
มากที่สุด
๙. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทองถิ่น ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย สอดคลอง
และเหมาะสมกับผูเรียนเพื่อใหไดประสิทธิภาพตรงตามเปาหมาย
๑๐. จัดกิจกรรมตางๆ ที่สงเสริมใหผูเรียนรักการอาน และติดตามการอานของนักเรียนอยางตอเนื่อง
๔. การดําเนินงานตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษา
๑) ยุทธศาสตร : การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยมุงเนนพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ
๑.๑ แนวทางการพัฒนา : พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความหลากหลายตาม
ความตองการของผูเรียน ใหมีความเปนเลิศตามอัจฉริยภาพของผูเรียนแตละบุคคล
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๑

โครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหสูงขึ้น

2

โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหสูงขึ้น

3

โครงการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

ปรับปรุงใหสอดคลอง
กับเปาหมายและสภาพ
ของโรงเรียน

4

โครงการวิจัยในชั้นเรียน

แกปญหา/ปรับปรุง
การเรียนการสอน

๕

โครงการเขาคายวิชาการ

นักเรียนไดรับ
ประสบการณตรง
ทางวิชาการ

๖

โครงการพัฒนาทักษะ
ทางดานวิทยาศาสตร

เปดโลกทัศนการเรียนรู
ดานวิทยาศาสตร

7

โครงการศูนยการเรียนรู
อาเซียนศึกษา

พัฒนาศูนยการเรียนรู
เกี่ยวกับอาเซียน

8

โครงการสอนซอมเสริม
O-NET ป.6 และ ม.3

เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาใหสูงขึ้น

9

โครงการการจัดการเรียน
การสอนแบบโครงการ
(Project Approach)

นักเรียนไดเรียนรู
ตามความสนใจ

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ภาษาไทย ๗๐%
คณิตฯ ๖๕%
วิทยฯ ๗๐%
สังคมฯ ๗๐%
ประวัติฯ๗๐%
สุขพละฯ ๘๐%
ศิลปะ ๘๐%
การงานฯ ๘๐%
อังกฤษ ๖๕%
-นักเรียนไดรับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ
-บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมไดตาม
เกณฑมาตรฐานที่กําหนด
ปรับปรุงใหสอดคลอง
กับเปาหมายและสภาพ
ของโรงเรียน
ครูมีงานวิจัยในชั้นเรียน
ปการศึกษาละ
ไมนอยกวา ๒ เรื่อง
นักเรียนชั้น ป.๔
ถึง ม.๓

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
ตามเปาหมาย

สนองมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายใน
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้ที่)
มฐ.๑.๑, 1.4, 1.7, ๒.๒,
๔.4, ๕.1, 5.2, 5.4,
๗.1, 7.๒, 7.8, 10.1,
15.1

-นักเรียนไดรับ
มฐ.๑.1, ๒.1, ๕.2, ๗.๑,
การพัฒนาคุณภาพตาม
๘.2, ๑๐.๑, ๑2.3,
เกณฑมาตรฐานการศึกษา
๑3.2, ๑4.๑, ๑๕.๑,
-โรงเรียนมีความพรอม
๑๖.๑
ในการรับการประเมิน
จาก สมศ.
ปรับปรุงหลักสูตร
มฐ.๑.๒, 1.4, ๒.๒, 5.๑,
สถานศึกษาให
6.1, 8.1, ๑๐.๑, 1๔.4,
เหมาะสมกับบริบทของ
15.1, 16.1
สถานศึกษา
ครูนําเสนอผลงานวิจัย มฐ.๑.3, 1.7, 1.8, 5.5
ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง

นักเรียนไดรับ
มฐ.๑.๒, 1.6, 2.2, 5.๔,
ประสบการณตรง
6.2, ๘.๑, 10.1, ๑๕.๑
-นักเรียนคิดเปนทําเปน
๑๖.๑
แกปญหาเปน
นักเรียนระดับประถม
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอ มฐ.๑.๖, 3.1, 3.4, 5.3
และระดับมัธยมมีเจตคติ วิชาวิทยาศาสตร
ที่ดีตอวิทยาศาสตร
จัดตั้งศูนยอาเซียน
โรงเรียนเปนศูนยเรียนรู มฐ.๑.6, 1.9, 2.2, 2.3,
ศึกษาในโรงเรียน
อาเซียน
3.1, 3.4, 5.1, 5.3,
จํานวน ๑ หอง
6.1, 8.1, 10.2, 10.3,
10.4, 15.1, 16.4
ผลสอบโอเน็ตแตละวิชา ผลสอบโอเน็ตแตละ
มฐ.4.4, 10.1, 12.1, 16.1
สูงกวาระดับประเทศ
วิชาสูงกวาคาเฉลี่ย
ระดับประเทศ
นักเรียนและผูปกครอง นักเรียนมีโอกาสนํา
มฐ.5.2, 5.4, 10.2, 10.3,
เขารวมกิจกรรม
ทักษะไปประยุกตใช
11.5, 12.1, 12.2,
นิทรรศการแสดง
ในชีวิตประจําวัน
12.3, 12.4, 12.5
ผลงานนักเรียน
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๑.๒ แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรู
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑0 โครงการซอมแซมฝาเพดาน
อาคารเรียนที่ชํารุด

วัตถุประสงค
ซอมแซมฝาเพดาน
อาคาร๓ที่ชํารุด

๑1 โครงการบํารุงรักษาปรับปรุง ซอมแซมอุปกรณไฟฟา
ซอมแซมวัสดุครุภัณฑและ ทีช่ ํารุด
อุปกรณไฟฟา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ซอมแซมฝาเพดาน
ใหมีสภาพปลอดภัย
ตอผูเรียน
ซอมแซมอุปกรณไฟฟา
ใหอยูในสภาพใชการได
ดีและปลอดภัย

สนองมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายใน
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้ที่)
-สภาพฝาเพดานอาคาร มฐ.3.1, 3.2, 16.4
เรียนปลอดภัย

ผลที่คาดวาจะไดรับ

-อุปกรณไฟฟา
พรอมใชงาน
-อุปกรณไฟฟา
ปลอดภัย

มฐ.1.9, 3.1, 8.1, 16.4

๑.๓ แนวทางการพัฒนา : จัดหาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเพียงพอตอ
ความตองการของผูเรียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑2 โครงการสงเสริม
ประสิทธิภาพการบริหาร
การศึกษา

วัตถุประสงค
อํานวยความสะดวกแก
ผูเรียนและครูผูสอน

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผูเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมที่หลากหลาย
และทุกกลุมสาระการ
เรียนรู

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ครูมีวัสดุ สื่อ
ประกอบการเรียน
การสอน

สนองมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายใน
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้ที่)
มฐ.๑.6, 2.3, 5.3, 8.1,
15.1

๑.๔ แนวทางการพัฒนา : สงเสริมสนับสนุนใหนําความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑3 โครงการทัศนศึกษาแหลง
เรียนรู

วัตถุประสงค
เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ
การเรียนรูของนักเรียน

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
-นักเรียนทุกระดับชั้น
ไดไปทัศนศึกษาแหลง
เรียนรู
-ศึกษาแหลงเรียนรูใน
ทองถิ่น หรือเชิญภูมิ
ปญญาทองถิ่นมาให
ความรู

ผลที่คาดวาจะไดรับ
-นักเรียนไดรับ
ประสบการณตรง
-นักเรียนจตคติที่ดีตอ
การเรียน

สนองมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายใน
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้ที่)
มฐ.๑.1, 5.4, 6.2
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๒) ยุทธศาสตร : การพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนคนดี คนเกง และมีความสุข
๒.๑ แนวทางการพัฒนา : สงเสริม ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค ใหผูเรียน
มีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑4 โครงการเขาคายคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน
๑5 โครงการการเขาคายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี

วัตถุประสงค
ใหนักเรียนมีระเบียบ
วินัยมีคุณธรรมเปน
พลเมืองดีของชาติ
ปลูกฝงระเบียบวินยั
และคุณธรรม

๑6 โครงการแขงขันกีฬาสี
ภายในโรงเรียน

เสริมสรางความสามัคคี
พัฒนาการดานรางกาย
อารมณและจิตใจ

17 โครงการสงเสริม
สุนทรียภาพดานดนตรีไทย

นักเรียนมีสุนทรียภาพ
ดานดนตรีไทย

สนองมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายใน
(ผลผลิตของโครงการ)
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้ที่)
นักเรียน ป.๑-ม.๓
-นักเรียนมีระเบียบวินัย มฐ.2.3, 5.4, 6.1, 8.1,
และมีคุณธรรม
12.2, 15.1, 16.1
-เปนพลเมืองดี
นักเรียนชั้น ป.๑-นักเรียนมีระเบียบวินัย มฐ.2.3, 4.2, 5.4, 6.1,
ม.๓ ไดเขารวมกิจกรรม มีคุณธรรม
8.1, 12.2, 16.1
ลูกเสือฯ
-รูจักบําเพ็ญประโยชน
ตอสวนรวม
นักเรียนทุกระดับชั้น
-เกิดความสามัคคี
มฐ.2.3, 5.4, 9.1, 14.5
ไดเขารวมกิจกรรมกีฬาสี ในหมูคณะ
-นักเรียนไดแสดงออก
ดานกีฬาอยางเต็ม
ศักยภาพ
-เขาใจกฎกติการูแพ
รูชนะ รูอภัย
นักเรียนรอยละ ๘๐
-นักเรียนมีสวนรวมใน มฐ.2.3, 5.3, 9.6, 10.3,
เขารวมกิจกรรมดาน
การนําดนตรีไปรวมงาน
14.4
ดนตรีไทย
ของชุมชน
-นักเรียนใชเวลาวางให
เกิดประโยชน

เปาหมาย

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒.๒ แนวทางการพัฒนา : จัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และสืบ
สานความเปนไทย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

18 โครงการสงเสริมศักยภาพ
นักเรียนดานนาฏศิลปไทย/
ประยุกต

วัตถุประสงค
นักเรียนมีสุนทรียภาพ
ดานนาฏศิลปไทย

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
-นักเรียนเขารวม
กิจกรรมนาฏศิลปไทย
-เชิญภูมิปญญาทองถิ่น
มาใหความรู

ผลที่คาดวาจะไดรับ
-นักเรียนมีสวนรวมใน
การนําการแสดง
นาฏศิลปไปรวมงาน
ของชุมชน
-นักเรียนใชเวลาวางให
เกิดประโยชน

สนองมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายใน
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้ที่)
มฐ.2.3, 5.3, 9.6, 10.3,
14.4

๒.๓ แนวทางการพัฒนา : จัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกในคานิยมไทย และนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต
ที่

โครงการ/กิจกรรม

19 โครงการสงเสริมทักษะชีวิต
นักเรียน

วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดี นักเรียนรอยละ ๙๕
นําไปประยุกตใชใน
เขารวมกิจกรรมและ
ชีวิตประจําวันได
สามารถนําทักษะไป
ประยุกตใช

สนองมาตรฐาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ การประเมินคุณภาพภายใน
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้ที่)
-นักเรียนมีคุณธรรม
มฐ.๑.๑, 2.3, 3.2, 5.4,
จริยธรรมและคานิยมที่
8.1, 9.8, 14.3, 16.1
พึงประสงค
-นักเรียนทักษะไป
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
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๓) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูครูมืออาชีพ
๓.๑ แนวทางการพัฒนา : พัฒนา สงเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๒0 โครงการนิเทศภายใน

วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อชวยเหลือครู
แกปญหาในการจัด
การเรียนการสอน

พัฒนาครูผสู อนใน
ดานการจัดการ
เรียนการสอน

๒1 โครงการสงเสริมศักยภาพครู พัฒนาบุคลากรให
และบุคลากรทางการศึกษา นําความรูที่ไดรับมา
ใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

บุคลากรไดรับการ
พัฒนาและมีทักษะ
การจัดการศึกษา
สูงขึ้น

สนองมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายใน
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้ที่)
ครูไดรับการพัฒนาใน มฐ.๑.๔, 1.5, 1.6, 1.9,
ดานตางๆ และสามารถ
5.2, 5.6
นํามาใชในดานจัดการ
เรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
-ครูมีทักษะการจัดการ มฐ.1.10, 2.3, 3.3, 8.2,
เรียนการสอน
15.2, 16.4
-ครูและบุคลากรไดรับ
การพัฒนา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ตอนที่ ๓

ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
๑) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
๑. ยุทธศาสตร : พัฒนาสถานศึกษาใหมคี ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามุงสูความเปนเลิศ
๑.๑ แนวทางการพัฒนา : พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความหลากหลายตาม
ความตองการของผูเรียน ใหมีความเปนเลิศตามอัจฉริยภาพของผูเรียนแตละบุคคล
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑ โครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา

2 โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา

3 โครงการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
4 โครงการวิจัย
ในชั้นเรียน
๕ โครงการเขาคาย
วิชาการ
๖ โครงการพัฒนาทักษะ
ทางดานวิทยาศาสตร

ที่ตั้งไว

วัตถุประสงค

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหสูงขึ้น

ผลการดําเนินงาน

ที่ตั้งไว

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

-นักเรียนไดรับการ ภาษาไทย ๗๐%
พัฒนาตามศักยภาพ คณิตฯ ๖๕%
วิทยฯ ๗๐%
สังคมฯ ๗๐%
ประวัติฯ๗๐%
สุขพละฯ ๘๐%
ศิลปะ ๘๐%
การงานฯ ๘๐%
อังกฤษ ๖๕%
พัฒนาคุณภาพ
-ประชุมชี้แจงการ
-ทุกมาตรฐานผาน
การศึกษาใหสูงขึ้น จัดทํามาตรฐาน
การประเมินตองได
-ครูประเมิน
ระดับดีขึ้นไป
มาตรฐานตาม
เครื่องมือปะเมิน
มาตรฐาน
ปรับปรุงให
ปรับปรุงทั้งสาระ
ปรับปรุงหลักสูตร
สอดคลองกับ
พื้นฐานและสาระ
สถานศึกษาให
เปาหมายและสภาพ เพิ่มเติม
เหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน
ของสถานศึกษา
แกปญหา/ปรับปรุง -ครุจัดทําวิจยั ในชั้น ครูวิจัยในชั้นเรียนป
การเรียนการสอน
เรียน
การศึกษาละไมนอย
กวา ๒ เรื่อง
นักเรียนไดรับ
ติดตอประสานงาน นักเรียนชั้น ป.๔
ประสบการณตรง
แหลงเรียนรู
ถึง ม.๓
ทางวิชาการ

-ภาษาไทย
-คณิตฯ
-อังกฤษ
บรรลุเปาหมาย
นอกนั้นต่ํากวา
เปาหมาย

เปดโลกทัศนการ
เรียนรูดาน
วิทยาศาสตร

จัดซื้อสื่อวัสดุ
อุปกรณเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร

จัดซื้อสื่อวัสดุ
อุปกรณเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร

พัฒนาศูนยการ
7 โครงการศูนย
การเรียนรูอาเซียนศึกษา เรียนรูเกี่ยวกับ

จัดซื้อสื่อเกี่ยวกับ
อาเซียน

8 โครงการสอนซอม
เสริม O-NET ป.6 และ
ม.3

จัดตารางสอนซอม
เสริมทั้ง ป.๓ และ
ม.๓

อาเซียน
เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
ใหสูงขึ้น

นักเรียน
ระดับประถมและ
ระดับมัธยมมีเจตคติ
ที่ดีตอวิทยาศาสตร
จัดตั้งศูนยอาเซียน
ศึกษาในโรงเรียน
จํานวน ๑ หอง
ผลสอบโอเน็ตแตละ
วิชาสูงกวา
ระดับประเทศ

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และขอเสนอแนะ
-นักเรียนไดรับการพัฒนา
ตามศักยภาพ

-ชวงชั้นสรุป
ประเมินมาตรฐาน
ตามเครื่องมือปะ
เมินมาตรฐาน
-จัดทํารายงาน
ประจําป
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาสาระ
พื้นฐานและสาระ
เพิ่มเติม
ครูสงผลงานวิจัยใน
ชั้นเรียน ๑๐๐%

-นักเรียนไดรับการพัฒนา
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
การศึกษา
-โรงเรียนมีความพรอมในการ
รับการประเมินจาก สมศ.

นักเรียนระดับชั้น
ป.๔-ม.๓ เขาคาย
วิชาการ

-นักเรียนไดรับประสบการณ
ตรง
-นักเรียนคิดเปนทําเปน
แกปญหาเปน
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชา
วิทยาศาสตร

โรงเรียนมีหลักสูตรที่
สอดคลองกับบริบท
-นักเรียนไดรับการพัฒนา
ตามศักยภาพ

จัดซื้อวัสดุสื่อ
สัญลักษณอาเซียน

เปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน

ครูสอนซอมเสริมใน
วิชาที่รับผิดชอบ

ผลสอบโอเน็ตแตละวิชาสูง
กวาคาเฉลีย่ ระดับประเทศ
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๑.๑ แนวทางการพัฒนา : (ตอ)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

9 โครงการการจัด
การเรียนการสอน
แบบโครงการ
(Project Approach)

ที่ตั้งไว

วัตถุประสงค

นักเรียนไดเรียนรู
ตามความสนใจ

ผลการดําเนินงาน

-ชี้แจงขั้นตอนให
นักเรียนทราบ

ที่ตั้งไว

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

นักเรียน-ผูปกครอง นักเรียนไดเรียนใน
เขารวมกิจกรรม
สิ่งที่ตนเองถนัด
นิทรรศการแสดงผล
งานนักเรียน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และขอเสนอแนะ
นักเรียนมีโอกาสนําทักษะไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

๑.๒ แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรู
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑0 โครงการซอมแซมฝา
เพดานอาคารเรียน
ที่ชํารุด
๑1 โครงการบํารุงรักษา
ปรับปรุงซอมแซมวัสดุ
ครุภณ
ั ฑและอุปกรณ
ไฟฟา

ที่ตั้งไว

วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน

ที่ตั้งไว

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ซอมแซมฝาเพดาน
อาคาร๓ที่ชํารุด

สํารวจอาคาร
ตรวจสอบอาคารที่
ชํารุด

ซอมแซมฝา เพดาน
ใหมีสภาพปลอดภัย
ตอผูเรียน

จัดจางซอมแซมฝา
เพดาน

ซอมแซมอุปกรณ
ไฟฟาที่ชํารุด

สํารวจตรวจสอบ
อุปกรณไฟฟาที่
ชํารุด

ซอมแซมอุปกรณ
จัดจางซอมอุปกรณ
ไฟฟาใหอยูในสภาพ ทีช่ ํารุด
ใชการไดดีและ
ปลอดภัย

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และขอเสนอแนะ
-สภาพฝาเพดานอาคารเรียน
ปลอดภัย
-อุปกรณไฟฟาพรอมใชงาน
-อุปกรณไฟฟาปลอดภัย

๑.๓ แนวทางการพัฒนา : จัดหาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเพียงพอตอความตองการ
ของผูเรียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑2 โครงการสงเสริม
ประสิทธิภาพ
การบริหารการศึกษา

ที่ตั้งไว

วัตถุประสงค

ผลการดําเนินงาน

อํานวยความสะดวก แตละชวงชั้นทํา
แกผูเรียนและ
รายการทีจ่ ะสั่งซื้อ
ครูผูสอน
สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ

ที่ตั้งไว

เปาหมาย

ผูเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมที่
หลากหลายและทุก
กลุมสาระการ
เรียนรู

ผลการดําเนินงาน

จัดทําใบสั่งซื้อสื่อ
วัสดุ ครุภัณฑ

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และขอเสนอแนะ
ครูมีวัสดุ สื่อ ประกอบการ
เรียนการสอน

๑.๔ แนวทางการพัฒนา : สงเสริมสนับสนุนใหนําความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑3 โครงการทัศนศึกษา
แหลงเรียนรู

ที่ตั้งไว

วัตถุประสงค

เพื่อเปลี่ยน
บรรยากาศการ
เรียนรูของนักเรียน

ผลการดําเนินงาน

ที่ตั้งไว

เปาหมาย

แตละชวงชั้นสํารวจ -นักเรียนทุก
แหลงที่จะไป
ระดับชั้นไดไป
ทัศนศึกษา
ทัศนศึกษาแหลง
เรียนรู
-ศึกษาแหลงเรียนรู
ในทองถิ่น หรือเชิญ
ภูมิปญญาทองถิ่น
มาใหความรู

ผลการดําเนินงาน

-ติดตอแหลงเรียนรู
-จัดจางยานพาหนะ
-ทัศนศึกษาตาม
แหลงเรียนรู

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และขอเสนอแนะ
-นักเรียนไดรับประสบการณ
ตรง
-นักเรียนเจตคติที่ดีตอการ
เรียน
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๒. ยุทธศาสตร : การพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนคนดี คนเกง และมีความสุข
๒.๑ แนวทางการพัฒนา : สงเสริม ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค ใหผูเรียนมี
ความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑4 โครงการเขาคาย
คุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน
๑5 โครงการการเขาคาย
พักแรมลูกเสือ-เนตร
นารี

ที่ตั้งไว

วัตถุประสงค

ใหนักเรียนมี
ระเบียบวินยั มี
คุณธรรมเปน
พลเมืองดีของชาติ
ปลูกฝงระเบียบวินยั
และคุณธรรม

ผลการดําเนินงาน

ที่ตั้งไว

เปาหมาย

สํารวจแหลงที่จะไป
จัดกิจกรรมเขาคาย
คุณธรรมจริยธรรม

นักเรียน ป.๑-ม.๓

สํารวจแหลงที่จะไป
จัดกิจกรรมเขาคาย
ลูกเสื้อฯ

นักเรียนชั้น ป.๑ม.๓ ไดเขารวม
กิจกรรมลูกเสือฯ

๑6 โครงการแขงขันกีฬาสี เสริมสรางความ
สามัคคี พัฒนาการ
ภายในโรงเรียน

-จัดแบงนักเรียนเขา นักเรียนทุก
ตามกลุมสี
ระดับชั้นไดเขารวม
-แตละกลุมสี
กิจกรรมกีฬาสี
ฝกซอมกีฬา

๑7 โครงการสงเสริม
สุนทรียภาพ
ดานดนตรีไทย

สํารวจนักเรียนที่
ตองการเลนดนตรี

ดานรางกาย
อารมณและจิตใจ
นักเรียนมี
สุนทรียภาพดาน
ดนตรีไทย

ผลการดําเนินงาน

-ติดตอสถานที่
-จัดจางยานพาหนะ
-นํานักเรียนไปเขา
คายคุณธรรม
-ติดตอสถานที่
-จัดจางยานพาหนะ
-นํานักเรียนไปเขา
ลูกเสือฯ
-จัดสถานที่
-ดําเนินการแขงขัน
กีฬาสี

นักเรียนรอยละ ๘๐ -แบงกลุมนักเรียนที่
เขารวมกิจกรรม
ตองการเลนดนตรี
ดานดนตรี
แตละชนิด
-ฝกซอม

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และขอเสนอแนะ
-นักเรียนมีระเบียบวินัย
และมีคุณธรรม
-เปนพลเมืองดี
-นักเรียนมีระเบียบวินัย มี
คุณธรรม
-รูจักบําเพ็ญประโยชนตอ
สวนรวม
-เกิดความสามัคคีในหมูคณะ
-นักเรียนไดแสดงออกดาน
กีฬาอยางเต็มศักยภาพ
-เขาใจกฎกติการูแพ
รูชนะ รูอภัย
-นักเรียนมีสวนรวมในการนํา
ดนตรีไปรวมงานของชุมชน
-นักเรียนใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน

๒.๒ แนวทางการพัฒนา : จัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และสืบ
สานความเปนไทย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑8 โครงการสงเสริม
ศักยภาพนักเรียน
ดานนาฏศิลปไทย/
ประยุกต

ที่ตั้งไว

วัตถุประสงค

นักเรียนมี
สุนทรียภาพดาน
นาฏศิลปไทย

ผลการดําเนินงาน

สํารวจนักเรียนที่
ตองการฝก
นาฏศิลป

ที่ตั้งไว

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

-นักเรียนเขารวม
-ฝกซอมในหอง
กิจกรรมนาฏศิลป นาฏศิลป
ไทย
-เชิญภูมิปญญา
ทองถิ่นมาใหความรู

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และขอเสนอแนะ
-นักเรียนมีสวนรวมในการนํา
การแสดงนาฏศิลปไป
รวมงานของชุมชน
-นักเรียนใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน

๒.๓ แนวทางการพัฒนา : จัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกในคานิยมไทย และนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต
ที่

โครงการ/กิจกรรม

19 โครงการสงเสริม
ทักษะชีวิตนักเรียน

ที่ตั้งไว

วัตถุประสงค

นักเรียนมีทักษะ
ชีวิตที่ดี นําไป
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได

ผลการดําเนินงาน

จัดตารางการ
ปฏิบัติงาน

ที่ตั้งไว

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

นักเรียนรอยละ ๙๕ ดําเนินงานตาม
เขารวมกิจกรรม
ตารางตลอดป
และสามารถนํา
การศึกษา
ทักษะไป
ประยุกตใช

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และขอเสนอแนะ
-นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมที่พึง
ประสงค
-นักเรียนทักษะไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

35
๓. ยุทธศาสตร : การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูครูมืออาชีพ
๓.๑ แนวทางการพัฒนา : พัฒนา สงเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๒0 โครงการนิเทศภายใน

ที่ตั้งไว

วัตถุประสงค

เพื่อชวยเหลือครู
แกปญหาในการ
จัดการเรียนการ
สอน

๒1 โครงการสงเสริม
สนับสนุนงาน
ศักยภาพครูและ
บริหารและงาน
บุคลากรทางการศึกษา สอนการเรียน
การ

ผลการดําเนินงาน

-จัดตารางนิเทศ
-แจงใหครูทราบ

ที่ตั้งไว

พัฒนาครูผูสอนใน
ดานการจัดการ
เรียนการสอน

-สํารวจรายวัสดุ สื่อ จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณที่ตองการ สํานักงานครุภัณฑ
การศึกษา ครุภัณฑ
สํานักงาน วัสดุ
คอมพิวเตอร

๒) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายพิเศษ
๑. นโยบาย การคัดแยกขยะกอนนําไปทิ้งลงถังขยะ
ที่
๒2

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

ที่ตั้งไว

โครงการขยะทองคํา -เพื่อลดขยะ
-เพื่อนําขยะไป
จําหนายสราง
รายได

ผลการ
ดําเนินงาน
ดําเนินงานตาม
แผนที่ตั้งไว

๒3

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสะอาด
นาอยูคูเทียนดัด

ผลการ
ดําเนินงาน
นักเรียนตั้งแตชั้น ดําเนินงานตาม
ป.๑-ม.๓ ทําเวร แผนที่ตั้งไว
เขตรับผิดชอบ
ตามที่ไดรับ
มอบหมายทุกเชา

-นิเทศภาคเรียนละ
ครั้ง
-ประเมินผล
-รายงาน
-จัดซื้อจัดจาง
-ครูนําวัสดุอุปกรณ
ไปประกอบการ
สอน

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ
ผลการ
ที่ตั้งไว
และขอเสนอแนะ
ดําเนินงาน
นักเรียนแตละ
นักเรียนนําขวด นักเรียนเห็นคุณคาของ
หองเก็บขวดน้ํา พลาสติกทีส่ ะสม ขวดพลาสติกที่ใชแลว
พลาสติกที่ใชแลว ไดนําไปวางไว ณ
สะสม
จุดที่กําหนด
กรรมการ
นักเรียนทําหนาที่
ตรวจสอบและ
จดบันทึกไว

วัตถุประสงค

ที่ตั้งไว

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และขอเสนอแนะ
ครูไดรับการพัฒนาในดาน
ตางๆ และสามารถนํามาใช
ในดานจัดการเรียนการสอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
-ครูมีทักษะการจัดการเรียน
การสอน
-ครูและบุคลากรไดรับการ
พัฒนา

เปาหมาย

๒. นโยบาย การรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน
ที่

เปาหมาย

เปาหมาย
ที่ตั้งไว
แตละเขต
รับผิดชอบ
สะอาด
กอนเขาแถว
เคารพธงชาติ

ผลการ
ดําเนินงาน
เขตรับผิดชอบ
สะอาดเรียบรอย
มีกรรมการ
นักเรียน
ตรวจสอบแลว
รายงานผลหนา
เสาธง

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ
และขอเสนอแนะ
นักเรียนมีจติ สาธารณะ
รวมกันทําความสะอาด
บริเวณโรงเรียนทุกเชา
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๒. ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานดานปจจัยทางการศึกษา ( ๓ มาตรฐาน ๑๗ ตัวบงชี้)
มาตรฐานที่ ๑

ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็ก
เปนสําคัญ
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ
ตัวบงชี้
๑.๑ ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
๑.๒ ครูมีความรู ความเขาใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัด
การศึกษาปฐมวัย
๑.๓ ครูมีการวิเคราะหศักยภาพ จัดทําสารนิทัศน และเขาใจเด็ก
เปนรายบุคคล
๑.๔ ครูมีความสามารถในการจัดทําแผนการจัดประสบการณที่
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและนําไปจัด
ประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ
๑.๕ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สรางวินัยเชิงบวก
๑.๖ ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใชเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู
๑.๗ ครูมีการประเมินพัฒนาการที่สอดคลองกับสภาพจริงเหมาะสม
กับวัยและนําผลการประเมินมาพัฒนาเด็กใหเต็มตามศักยภาพ
๑.๘ ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็ก
๑.๙ ครูจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูไดอยางเหมาะสม
๑.๑๐ ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก ผูปกครองและชุมชน
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ

คะแนน
(รอยละ) ปรับปรุง
84.17

พอใช

ระดับคุณภาพ
ดี

ดีมาก

84.25




79.50



81.85



82.70
72.15



ดีเยี่ยม



79.60



76.56
74.75
81.40
79.69






ผลการดําเนินการในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (84.17) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 โครงการนิเทศภายใน โครงการเสริมสรางพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใบประกอบวิชาชีพ สําเนาวุฒิบัติและเกียรติบัตร ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี

37
ตัวบงชี้ที่ ๑.๒ ครูมีความรู ความเขาใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (84.25) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 หลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดประสบการณ สําเนาวุฒิบัติ
และเกียรติบัตร
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๑.๓ ครูมีการวิเคราะหศักยภาพ จัดทําสารนิทัศน และเขาใจเด็กเปนรายบุคคล
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (79.50) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 งานวิจัยในชั้นเรียน สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๑.๔ ครูมีความสามารถในการจัดทําแผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและนําไปจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (81.85) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 แผนการจัดประสบการณ การจัดการเรียนการสอนแบบ project approach
มุมประสบการณในหองเรียน งานวิจัยในชั้นเรียน
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๑.๕ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สรางวินัยเชิงบวก
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (82.70) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 แผนการจัดประสบการณ ขอตกลงของหองเรียน บันทึกเด็กดี ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๑.๖ มีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใชเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี (72.15) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 บันทึกการผลิตสื่อ-ใชสื่อ สําเนาวุฒิบัตร ภาพถาย
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ตัวบงชี้ที่ ๑.๗

ตัวบงชี้ที่ ๑.๘

ตัวบงชี้ที่ ๑.๙

ตัวบงชี้ที่ ๑.๑๐

ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ครูมีการประเมินพัฒนาการที่สอดคลองกับสภาพจริงเหมาะสมกับวัย และนําผลการประเมิน
มาพัฒนาเด็กใหเต็มตามศักยภาพ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (79.6๐) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 แบบบันทึกพฤติกรรม แบบฝกทักษะ แบบประเมินพัฒนาการ แบบประเมินการจัดประสบการณ
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็ก
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (76.56) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 งานวิจัยในชั้นเรียน ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ครูจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูไดอยางเหมาะสม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี (74.75) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 ปายนิเทศ มุมประสบการณ หองปฏิบัติการตาง ๆ แหลงเรียนรูภายในและภายนอก
ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก ผูปกครอง และชุมชน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (81.40) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 โครงการประชุมผูปกครอง ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษา ๒๕๕8 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (5.0๐) .
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษาปจจุบัน ๒๕๕9 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (4.50)
๒. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑ ของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕9 สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปาหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ
4.๐๐
ดีมาก
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑและอิงสถานศึกษา
4.5๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนน
เด็กเปนสําคัญ
 ไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ ๕
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย 4.5๐
 ไมไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ......................
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยนอยกวา ๓.๐๐
คือ มีคาเฉลี่ย..................
เหตุปจจัยที่ทําใหสถานศึกษาไมไดรับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑
ขอเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไมเกิน ๓ ขอ) และกําหนดระยะเวลาที่จะทําใหสถานศึกษาพัฒนาสูมาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๒

ผูบริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ
ตัวบงชี้
๒.๑ ผูบริหารสถานศึกษามีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และปฏิบัตติ นตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ
๒.๒ ผูบริหารสถานศึกษาเขาใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย มีความคิดริเริ่ม มีวสิ ยั ทัศนและเปนผูนําทางวิชาการ
๒.๓ ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอยาง
มีคุณภาพ
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ

คะแนน
(รอยละ) ปรับปรุง
84.15

พอใช

ระดับคุณภาพ
ดี

ดีมาก



๘4.58



79.71



๘2.81



ดีเยี่ยม
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ผลการดําเนินการในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๒.๑ ผูบริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (84.15) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 บันทึกการประชุม แผนพัฒนางาน ๓ ป ๕ ป โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
การศึกษา คําสั่งการจัดบุคลากรเขาสอน คําสั่งแตงตั้งบุคลากรรับผิดชอบฝายตางๆ รายงาน
การปฏิบัติความดีความชอบ
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๒.๒ ผูบริหารสถานศึกษาเขาใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน
และเปนผูนําทางวิชาการ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘4.58) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 แผนปฏิบัติงานประจําป โครงการสงเสริมประสิทธิภาพบุคลากร คําสั่งตางๆ
หลักสูตรสถานศึกษา
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๒.๓ ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอยางมีคุณภาพ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๗9.71) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 คําสั่งตางๆ แผนปฏิบัติงานประจําป บันทึกการนิเทศ แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานประจําป โครงการสงเสริมประสิทธิภาพบุคลากร บันทึกการประชุมประจําเดือน
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษา ๒๕๕8 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (4.5๐) .
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษาปจจุบัน ๒๕๕9 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๔.5๐) .
๒. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๒ ของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕9 สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
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สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปาหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๒ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ
๔.๐๐
ดีมาก
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑและอิงสถานศึกษา
๔.๕๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๒ ผูบริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมีความสามารถใน
การบริหารจัดการศึกษา
 ไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย ๔.๕๐ .
 ไมไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ......................
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยนอยกวา ๓.๐๐
คือ มีคาเฉลี่ย..................
เหตุปจจัยที่ทําใหสถานศึกษาไมไดรับการรับรองในมาตรฐานที่ ๒
ขอเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไมเกิน ๓ ขอ) และกําหนดระยะเวลาที่จะทําใหสถานศึกษาพัฒนาสูมาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจํานวนเด็ก มีทรัพยากร และสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคม
แหงการเรียนรู
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ
ตัวบงชี้
๓.๑ สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หอง
สนับสนุนการจัดประสบการณ วัสดุ ครุภณ
ั ฑเพียงพอ อยูใน
สภาพใชการไดดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม
๓.๒ สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการปองกัน
การบาดเจ็บและสรางเสริมความปลอดภัย
๓.๓ สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากร
เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร
๓.๔ สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม
ทีเ่ หมาะสมตอการจัดการศึกษา
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ

คะแนน
(รอยละ) ปรับปรุง
7๓.85

พอใช

ระดับคุณภาพ
ดี



67.15



73.๖๗



70.6๐



71.32



ดีมาก

ดีเยี่ยม

42
ผลการดําเนินการในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑ สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองสนับสนุนการจัดประสบการณ วัสดุ
ครุภัณฑเพียงพอ อยูในสภาพใชการไดดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี (7๓.85) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 ภาพถาย บัญชีวัสดุครุภณ
ั ฑ บันทึกการจัดซื้อจัดจาง คําสั่งรับผิดชอบเขตทําความสะอาด
แผนปฏิบัติงานประจําป
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๓.๒ สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการปองกันการบาดเจ็บและสรางเสริมความปลอดภัย
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี (67.15) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 โครงการประกันอุบัติเหตุ บันทึกครูเวรประจําวัน บันทึกการอบรมหนาเสาธงประจําวัน
บันทึกอบรมหลังสวดมนตประจําสัปดาห บันทึกการประชุมประจําเดือน บันทึกพฤติกรรมเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยง กฎระเบียบของโรงเรียน บันทึกขอตกลงของหอง
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๓.๓ สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี (73.๖๗) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 จําหนายกระทงและปลาการกุศล ขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิอาทรพิทยคุณ ขอรับการ
สนับสนุนจากบริษัทหางรานตางๆ ขอรับการสนับสนุนจากผูปกครอง
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๓.๔ สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมตอการจัดการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี (70.6๐) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 หองคอมพิวเตอร ๒ หอง หองวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการทางภาษา หองเรียนเรียนรูที่
ประกอบไปดวยคอมพิวเตอร โปรเจ็คเตอร ติดตั้งตั้งระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใยแกวนําแสง
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี

43
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษา ๒๕๕8 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (4.5๐) .
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษาปจจุบัน ๒๕๕9 ไดระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐) .
๒. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๓ ของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕9 สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปาหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๓ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ
3.๐๐
ดี
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑและอิงสถานศึกษา
๔.00
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจํานวนเด็ก มีทรัพยากร และสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุน
ใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
 ไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีมาก .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย ๔.0๐ .
 ไมไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ......................
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยนอยกวา ๓.๐๐
คือ มีคาเฉลี่ย..................
เหตุปจจัยที่ทําใหสถานศึกษาไมไดรับการรับรองในมาตรฐานที่ ๓
ขอเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไมเกิน ๓ ขอ) และกําหนดระยะเวลาที่จะทําใหสถานศึกษาพัฒนาสูมาตรฐาน
-
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มาตรฐานดานกระบวนการทางการศึกษา ( ๕ มาตรฐาน ๒๓ ตัวบงชี้)
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ

ระดับคุณภาพ
คะแนน
(รอยละ) ปรับปรุง พอใช
ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม
๔.๑ สถานศึกษากระจายอํานาจบริหารและจัดการศึกษา
79.29

๔.๒ สถานศึกษาบริหารโดยใชหลักการมีสวนรวม
71.25

๔.๓ คณะกรรมการสถานศึกษาเขารวมพัฒนาสถานศึกษา
72.40

๔.๔ สถานศึกษาบริหารงานที่มุงผลสัมฤทธิ์
80.75

๔.๕ สถานศึกษาตรวจสอบและถวงดุลการปฏิบัติงาน
๘2.10

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ 76.36

ตัวบงชี้

ผลการดําเนินการในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๔.๑ สถานศึกษากระจายอํานาจบริหารและจัดการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (75.29) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 คําสั่งแตงตั้งหัวหนาฝาย คําสั่งแตงตั้งหัวหนาสายชั้น สมุดบันทึกการประชุม รายงานการจัด
กิจกรรม/โครงการตางๆ
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๔.๒ สถานศึกษาบริหารโดยใชหลักการมีสวนรวม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี (71.25) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 คําสั่งตางๆ สมุดบันทึกการประชุม รายงานประจําป แผนปฏิบัติงานประจําป เว็บไซตของ
โรงเรียน (www.td.ac.th) รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๔.๓ คณะกรรมการสถานศึกษาเขารวมพัฒนาสถานศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี (72.40) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รายงานประจําป โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสถานศึกษา
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ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๔.๔ สถานศึกษาบริหารงานที่มุงผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (80.75) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 เปาหมายพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป โครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการ Project Approach
โครงการนิเทศภายใน โครงการวิจัยในชั้นเรียน โครงการของฝายตางๆ บันทึกการใชหองสมุด
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๔.๕ สถานศึกษาตรวจสอบและถวงดุลการปฏิบัติงาน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘2.1๐) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รายงานประจําป โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสถานศึกษา
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษา ๒๕๕8 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๔.5๐) .
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษาปจจุบัน ๒๕๕9 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๔.5๐) .
๒. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๔ ของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕9 สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปาหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๔ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ
๔.๐๐
ดีมาก
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑและอิงสถานศึกษา
๔.๕๐
ดีเยี่ยม
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สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
 ไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย ๔.๕๐ .
 ไมไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยนอยกวา ๓.๐๐
คือ มีคาเฉลี่ย เหตุปจจัยที่ทําใหสถานศึกษาไมไดรับการรับรองในมาตรฐานที่ ๔
ขอเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไมเกิน ๓ ขอ) และกําหนดระยะเวลาที่จะทําใหสถานศึกษาพัฒนาสูมาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เนนเด็กเปนสําคัญ
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ
ตัวบงชี้
๕.๑ สถานศึกษาจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย
ใหเหมาะสมกับเด็ก และบริบทของทองถิ่นสูประชาคมอาเซียน
๕.๒ สถานศึกษาสงเสริม กํากับดูแลใหครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ
ที่เนนเด็กเปนสําคัญ และนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๓ สถานศึกษาสงเสริมการผลิต การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อตอการเรียนรู
๕.๔ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณที่หลากหลาย
เหมาะสมกับวัย
๕.๕ สถานศึกษาสงเสริม กํากับใหครูจัดทําระบบดูแลชวยเหลือเด็ก
รายงานผลและสงตอขอมูลอยางเปนระบบ
๕.๖ สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดประสบการณอยางเปนระบบ
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ

คะแนน
(รอยละ) ปรับปรุง
๘4.00

ระดับคุณภาพ
พอใช

ดี

ดีมาก



78.27



75.40



77.22



75.15



78.27
78.05




ผลการดําเนินการในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๕.๑ สถานศึกษาจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยใหเหมาะสมกับเด็ก
และบริบทของทองถิ่นสูประชาคมอาเซียน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘4.00) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โครงสรางหลักสูตร โครงการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี

ดีเยี่ยม
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ตัวบงชี้ที่ ๕.๒ สถานศึกษาสงเสริม กํากับดูแลใหครูจัดทําแผนการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
และนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (78.2๗) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 บันทึกพัฒนาการ นิเทศภายใน ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๕.๓ สถานศึกษาสงเสริมการผลิต การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อ
ตอการเรียนรู
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (75.40) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 บันทึกการผลิตสื่อ การใชสื่อ ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๕.๔ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณที่หลากหลายเหมาะสมกับวัย
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (77.22) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 บันทึกการพานักเรียนไปแหลงเรียนรูภายใน-ภายนอก แผนการจัดประสบการณ ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๕.๕ สถานศึกษาสงเสริม กํากับใหครูจัดทําระบบดูแลชวยเหลือเด็ก รายงานผลและสงตอขอมูล
อยางเปนระบบ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (75.15) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน ขอมูลสารสนเทศ
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๕.๖ สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดประสบการณอยางเปนระบบ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (78.2๗) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 นิเทศภายใน บันทึกหลังสอน ภาพถาย
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ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษา ๒๕๕8 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๔.5๐) .
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษาปจจุบัน ๒๕๕9 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๔.5๐)
๒. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน-ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๕ ของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปาหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๕ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑและอิงสถานศึกษา

คะแนน
๔.๐๐
๕.๐๐
๔.๕๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เนนเด็กเปนสําคัญ
 ไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย ๔.๕๐ .
 ไมไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยนอยกวา ๓.๐๐
คือ มีคาเฉลี่ย เหตุปจจัยที่ทําใหสถานศึกษาไมไดรับการรับรองในมาตรฐานที่ ๕
ขอเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไมเกิน ๓ ขอ) และกําหนดระยะเวลาที่จะทําใหสถานศึกษาพัฒนาสูมาตรฐาน
-
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มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ
ตัวบงชี้
๖.๑ สถานศึกษาจัดทําขอมูลแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น
และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม
๖.๒ สถานศึกษาสนับสนุนการใชและพัฒนาแหลงเรียนรู ภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่นโดยชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ

คะแนน
(รอยละ) ปรับปรุง
71.73

ระดับคุณภาพ
พอใช

ดี

ดีเยี่ยม




76.33
74.03

ดีมาก



ผลการดําเนินการในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๖.๑ สถานศึกษาจัดทําขอมูลแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี (71.7๓) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 บัญชีแหลงเรียนรู/ภูมิปญญาทองถิ่น รายงานการจัดกิจกรรม/โครงการ โครงการศึกษาแหลงเรียนรู ภาพถาย
อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๖.๒ สถานศึกษาสนับสนุนการใชและพัฒนาแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นโดยชุมชนเขามามีสวน
รวมในการจัดกิจกรรม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๗6.33) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 โครงการศึกษาแหลงเรียนรู บัญชีแหลงเรียนรู/ภูมิปญญาทองถิ่น กิจกรรมวันสําคัญ
หนังสือเชิญภูมิปญญาทองถิ่น ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษา ๒๕๕8 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๔.5๐) .
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษาปจจุบัน ๒๕๕9 ไดระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐) .
๒. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๖ ของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
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สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปาหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๖ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ
3.๐๐
ดี
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑและอิงสถานศึกษา
๔.0๐
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
 ไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีมาก .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย ๔.0๐ .
 ไมไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยนอยกวา ๓.๐๐
คือ มีคาเฉลี่ย เหตุปจจัยที่ทําใหสถานศึกษาไมไดรับการรับรองในมาตรฐานที่ ๖
ขอเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไมเกิน ๓ ขอ) และกําหนดระยะเวลาที่จะทําใหสถานศึกษาพัฒนาสูมาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ

คะแนน
(รอยละ) ปรับปรุง
๗.๑ สถานศึกษาจัดทํามาตรฐานการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 78.02
๗.๒ สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
74.97
ที่เนนคุณภาพตามมาตรฐาน
๗.๓ สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
76.50
๗.๔ สถานศึกษาดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ๘0.52
๗.๕ สถานศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
76.89
๗.๖ สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
79.67
มาตรฐานการศึกษา
๗.๗ สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
79.37
คุณภาพภายใน
๗.๘ สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
77.30
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ 77.90
ตัวบงชี้

ระดับคุณภาพ
พอใช

ดี

ดีมาก











ดีเยี่ยม
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ผลการดําเนินการในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๗.๑ สถานศึกษาจัดทํามาตรฐานการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (78.02) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 แผนปฏิบัติงานประจําป ประกาศการใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รายงานประจําป
รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๗.๒ สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่เนนคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี (7๔.97) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 แผนปฏิบัติงานประจําป ประกาศการใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รายงานประจําป
รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดประสบการณ
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๗.๓ สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (76.50) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 โครงการประกันคุณภาพภายใน คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําสรุปมาตรฐาน คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบฝายตางๆ รายงานประจําป รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ ภาพถาย เว็บไซต
ของโรงเรียน www.td.ac.th
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๗.๔ สถานศึกษาดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘0.52) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 โครงการประกันคุณภาพภายใน คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําสรุปมาตรฐาน คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบฝายตางๆ แผนปฏิบัติงานประจําป แผนยุทธศาสตร ๓ ป รายงานประจําป
รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ ภาพถาย เว็บไซตของโรงเรียน www.td.ac.th
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
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ตัวบงชี้ที่ ๗.๕ สถานศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (7๖.89) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 โครงการนิเทศภายใน แบบบันทึกการนิเทศ บันทึกการประชุม รายงานการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๗.๖ สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (79.67) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 โครงการประกันคุณภาพภายใน คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําสรุปมาตรฐาน คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบฝายตางๆ แผนปฏิบัติงานประจําป แผนยุทธศาสตร ๓ ป รายงานประจําป
แบบบันทึกการจัดทํามาตรฐานรายบุคคลและรายสายชั้น รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ
ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๗.๗ สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (79.37) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 โครงการประกันคุณภาพภายใน คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําสรุปมาตรฐาน คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบฝายตางๆ แผนปฏิบัติงานประจําป รายงานประจําป(SAR) แบบบันทึกการจัดทํามาตรฐานรายบุคคลและรายสายชั้น รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๗.๘ สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (77.30) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายใน แผนปฏิบัติงานประจําป
แผนยุทธศาสตร ๓ ป รายงานประจําป (SAR) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษา ๒๕๕8 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๕.๐๐) .
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษาปจจุบัน ๒๕๕9 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (4.5๐) .
๒. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๗ ของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕9 สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปาหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๗ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ
4.๐๐
ดีมาก
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑและอิงสถานศึกษา
4.5๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 ไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย 4.5๐ .
 ไมไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยนอยกวา ๓.๐๐
คือ มีคาเฉลี่ย เหตุปจจัยที่ทําใหสถานศึกษาไมไดรับการรับรองในมาตรฐานที่ ๗
ขอเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไมเกิน ๓ ขอ) และกําหนดระยะเวลาที่จะทําใหสถานศึกษาพัฒนาสูมาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เปนมาตรการเสริม
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ
ตัวบงชี้
๘.๑ สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมสนับสนุน
ตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
๘.๒ สถานศึกษาดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายในการยกระดับ
คุณภาพ รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ

คะแนน
(รอยละ) ปรับปรุง
79.68

ระดับคุณภาพ
พอใช

ดี

ดีมาก




79.87
79.77



ดีเยี่ยม
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ผลการดําเนินการในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๘.๑ สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (79.68) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการโปรเจ็คแอ็พโพรส โครงการศึกษาแหลงเรียนรู
โครงการวิถีพุทธรุนเยาว โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ โครงการวันสําคัญ โครงการทักษะชีวิตหนูนอยโครงการหนูนอยอาเซียน โครงการประกันคุณภาพภายใน คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําสรุปมาตรฐาน คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบฝายตางๆ แผนปฏิบัติงานประจําป
รายงานประจําป (SAR) แบบบันทึกการจัดทํามาตรฐานรายบุคคลและรายสายชั้น
รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ แผนการจัดประสบการณ ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๘.๒ สถานศึกษาดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐาน และพัฒนา
สูความเปนเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (79.87) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการโปรเจ็คแอ็พโพรส โครงการศึกษาแหลงเรียนรู
โครงการวิถีพุทธรุนเยาว โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ โครงการวันสําคัญ โครงการทักษะชีวิตหนูนอยโครงการหนูนอยอาเซียน โครงการประกันคุณภาพภายใน คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําสรุปมาตรฐาน คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบฝายตางๆ แผนปฏิบัติงานประจําป
รายงานประจําป(SAR) แบบบันทึกการจัดทํามาตรฐานรายบุคคลและรายสายชั้น รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ แผนการจัดประสบการณ ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษา ๒๕๕8 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๔.5๐) .
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษาปจจุบัน ๒๕๕9 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๔.5๐) .
๒. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๘ ของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕9 สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปาหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๘ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
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ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ
๔.๐๐
ดีมาก
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑและอิงสถานศึกษา
๔.๕๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เปน
มาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น
 ไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย ๔.๕๐ .
 ไมไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยนอยกวา ๓.๐๐
คือ มีคาเฉลี่ย เหตุปจจัยที่ทําใหสถานศึกษาไมไดรับการรับรองในมาตรฐานที่ ๘
ขอเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไมเกิน ๓ ขอ) และกําหนดระยะเวลาที่จะทําใหสถานศึกษาพัฒนาสูมาตรฐาน
-

มาตรฐานดานผลผลิตทางการศึกษา ( ๖ มาตรฐาน ๒๓ ตัวบงชี)้
มาตรฐานที่ ๙ เด็กมีการพัฒนาดานรางกายเหมาะสมกับวัย
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ
ตัวบงชี้
๙.๑ เด็กมีน้ําหนัก สวนสูง ตามเกณฑของกรมอนามัย
๙.๒ เด็กมีสมรรถภาพทางกายและกลไกเหมาะสมตามวัย
๙.๓ เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเอง
เหมาะสมตามวัย
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ

คะแนน
(รอยละ) ปรับปรุง
74.๐๐
76.15
69.71
73.29

ระดับคุณภาพ
พอใช

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม






ผลการดําเนินการในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๙.๑ เด็กมีน้ําหนัก สวนสูง ตามเกณฑของกรมอนามัย
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี (74.๐๐) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 ขอมูลสารสนเทศในระบบ SIS บันทึกน้ําหนักสวนสูง บัตรสุขภาพ บันทึกการดื่มนม ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
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ตัวบงชี้ที่ ๙.๒ เด็กมีสมรรถภาพทางกายและกลไกเหมาะสมตามวัย
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (76.15) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 ขอมูลสารสนเทศในระบบ SIS บันทึกน้ําหนักสวนสูง บัตรสุขภาพ บันทึกการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย แผนการจัดประสบการณ แบบสังเกตพฤติกรรม
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๙.๓ เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเองเหมาะสมตามวัย
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี (69.71) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 ขอมูลสารสนเทศในระบบ SIS บันทึกน้ําหนักสวนสูง บัตรสุขภาพ บันทึกการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย แผนการจัดประสบการณ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสอบถามผูปกครอง
บันทึกการเยี่ยมบาน กิจกรรม อย.นอย กิจกรรมยิ้มสวย กิจกรรมแปรงฟนหลังอาหารกลางวัน
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษา ๒๕๕8 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๔.5๐) .
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษาปจจุบัน ๒๕๕9 ไดระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐) .
๒. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๙ ของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปาหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๙ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ
3.๐๐
ดี
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑและอิงสถานศึกษา
๔.0๐
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๙ เด็กมีการพัฒนาดานรางกายเหมาะสมกับวัย
 ไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีมาก .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย ๔.0๐ .
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 ไมไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยนอยกวา ๓.๐๐
คือ มีคาเฉลี่ย เหตุปจจัยที่ทําใหสถานศึกษาไมไดรับการรับรองในมาตรฐานที่ ๙
ขอเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไมเกิน ๓ ขอ) และกําหนดระยะเวลาที่จะทําใหสถานศึกษาพัฒนาสูมาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๐ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ และจิตใจเหมาะสมตามวัย
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ
ตัวบงชี้
๑๐.๑ เด็กราเริงแจมใส มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน ครู และผูอื่น
๑๐.๒ เด็กมีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
๑๐.๓ เด็กสนใจ ชื่นชมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว
และรักธรรมชาติ
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ

คะแนน
(รอยละ) ปรับปรุง
73.75
66.50
74.75

ระดับคุณภาพ
พอใช

71.67

ผลการดําเนินการในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๑๐.๑ เด็กราเริงแจมใส มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน ครู และผูอื่น
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี (๗3.75) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 บันทึกพัฒนาการ
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๑๐.๒ เด็กมีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี (66.50) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 บันทึกพัฒนาการ
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๑๐.๓ เด็กสนใจ ชื่นชมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี (74.7๕) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 บันทึกพัฒนาการ

ดี






ดีมาก

ดีเยี่ยม
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ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษา ๒๕๕8 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๔.5๐) .
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษาปจจุบัน ๒๕๕9 ไดระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐) .
๒. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๐ ของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕9 สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปาหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๐ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ
3.๐๐
ดี
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑและอิงสถานศึกษา
๔.0๐
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๐ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ และจิตใจเหมาะสมตามวัย
 ไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีมาก .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย ๔.0๐ .
 ไมไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยนอยกวา ๓.๐๐
คือ มีคาเฉลี่ย เหตุปจจัยที่ทําใหสถานศึกษาไมไดรับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๐
ขอเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไมเกิน ๓ ขอ) และกําหนดระยะเวลาที่จะทําใหสถานศึกษาพัฒนาสูมาตรฐาน
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มาตรฐานที่ ๑๑ เด็กมีพัฒนาการดานสังคมเหมาะสมตามวัย
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ
ตัวบงชี้
๑๑.๑ เด็กมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามขอตกลง
๑๑.๒ เด็กมีความกตัญูกตเวที มีมารยาท ปฏิบตั ิตนตามวัฒนธรรม
ไทยและหลักศาสนาที่ตนนับถือ
๑๑.๓ เด็กมีความซื่อสัตยสุจริต เอื้อเฟอเผื่อแผ มีความรูสึกที่ดี
ตอตนเองและผูอื่น
๑๑.๔ เด็กรูจักประหยัด ใชทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดลอม
๑๑.๕ เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูอื่น
๑๑.๖ เด็กเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และปฏิบตั ิตนตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ

คะแนน
(รอยละ) ปรับปรุง
73.83
74.41

ระดับคุณภาพ
พอใช

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม




72.00



67.94
71.36
73.90





72.24



ผลการดําเนินการในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๑๑.๑ เด็กมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามขอตกลง
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี (73.83) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 ขอตกลงของหองเรียน บันทึกพัฒนาการ
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๑๑.๒ เด็กมีความกตัญูกตเวที มีมารยาท ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่ตนนับถือ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี (๗4.41) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 กิจกรรมวันไหวครู กิจกรรมวันสําคัญตางๆ บันทึกพัฒนาการ ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๑๑.๓ เด็กมีความซื่อสัตยสุจริต เอื้อเฟอเผื่อแผ มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี (72.๐๐) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 บันทึกพัฒนาการ บันทึกความดี ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี

60
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๑๑.๔ เด็กรูจักประหยัด ใชทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดลอม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี (๖7.94) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 บันทึกพัฒนาการ บันทึกความดี บันทึกการพานักเรียนไปแหลงเรียนรู ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๑๑.๕ เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูอื่น
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี (๗1.36) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 แผนการจัดประสบการณ โครงการแอโรบิคยามเชา บันทึกพัฒนาการ ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๑๑.๖ เด็กเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี (73.90) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 การเขาแถวเคารพธงชาติ การสวดมนตไหวพระ กิจกรรมวันสําคัญตางๆ ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษา ๒๕๕8 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๔.5๐) .
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษาปจจุบัน ๒๕๕9 ไดระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐) .
๒. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๑ ของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕9 สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปาหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๑ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
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ผลการประเมิน
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑและอิงสถานศึกษา

คะแนน
3.๐๐
๕.๐๐
๔.0๐

ระดับคุณภาพ
ดี
ดีเยี่ยม
ดีมาก

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๑ เด็กมีพัฒนาการดานสังคมเหมาะสมตามวัย
 ไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีมาก .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย ๔.0๐ .
 ไมไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยนอยกวา ๓.๐๐
คือ มีคาเฉลี่ย เหตุปจจัยที่ทําใหสถานศึกษาไมไดรับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๑
ขอเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไมเกิน ๓ ขอ) และกําหนดระยะเวลาที่จะทําใหสถานศึกษาพัฒนาสูมาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๒ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาเหมาะสมตามวัย
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ
ตัวบงชี้
๑๒.๑ เด็กมีทักษะความรูพื้นฐานที่จําเปนตามหลักสูตร
๑๒.๒ เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดริเริม่ สรางสรรค
และมีจินตนาการ
๑๒.๓ เด็กมีทักษะในการใชภาษาสื่อสารเหมาะสมตามวัย
๑๒.๔ เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๑๒.๕ เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ

คะแนน
(รอยละ) ปรับปรุง
70.63
69.73

ระดับคุณภาพ
พอใช

ดี

ดีมาก





76.00
72.15
73.24




72.35



ผลการดําเนินการในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๑๒.๑ เด็กมีทักษะความรูพื้นฐานที่จําเปนตามหลักสูตร
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี (7๐.63) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 แผนการจัดประสบการณ โครงงานปฐมวัย กิจกรรมหนูนอยอาเซียน ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี

ดีเยี่ยม
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ตัวบงชี้ที่ ๑๒.๒

ตัวบงชี้ที่ ๑๒.๓

ตัวบงชี้ที่ ๑๒.๔

ตัวบงชี้ที่ ๑๒.๕

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดริเริ่มสรางสรรค และมีจินตนาการ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี (69.73) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 บันทึกหลังการจัดประสบการณ บันทึกการพาไปแหลงเรียนรูภายใน-ภายนอก ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
เด็กมีทักษะในการใชภาษาสื่อสารเหมาะสมตามวัย
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (76.00) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 แบบประเมินพัฒนาการ บันทึกหลังสอน ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี (72.15) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 แผนการจัดประสบการณ บันทึกหลังการจัดประสบการณ ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี (73.24) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 แผนการจัดประสบการณ บันทึกหลังการจัดประสบการณ บันทึกการพาไปแหลงเรียนรู
ภายใน-ภายนอก ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษา ๒๕๕๗ ไดระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐)
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษาปจจุบัน ๒๕๕๘ ไดระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐) .
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๒. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๒ ของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปาหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๒ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ
3.๐๐
ดี
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑและอิงสถานศึกษา
๔.0๐
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๒ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาเหมาะสมตามวัย
 ไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีมาก .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย ๔.0๐ .
 ไมไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยนอยกวา ๓.๐๐
คือ มีคาเฉลี่ย เหตุปจจัยที่ทําใหสถานศึกษาไมไดรับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๒
ขอเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไมเกิน ๓ ขอ) และกําหนดระยะเวลาที่จะทําใหสถานศึกษาพัฒนาสูมาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษาบรรลุผลตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนน
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ
ตัวบงชี้
๑๓.๑ สถานศึกษาพัฒนาเด็กบรรลุตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน
และวัตถุประสงค ปรากฏเปนอัตลักษณของเด็ก
๑๓.๒ สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา ปรากฏเปนเอกลักษณ
ของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ

คะแนน
(รอยละ) ปรับปรุง
76.79
75.05
75.42

ระดับคุณภาพ
พอใช

ดี

ดีมาก





ดีเยี่ยม
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ผลการดําเนินการในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๑๓.๑ สถานศึกษาพัฒนาเด็กบรรลุตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และวัตถุประสงค ปรากฏ
เปนอัตลักษณของเด็ก
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๗6.79) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 แผนการปฏิบัติงานประจําป บันทึกการแขงขันทักษะทางวิชาการ เกียรติบัตร ใบประกาศ
ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๑๓.๒ สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา ปรากฏเปนเอกลักษณของสถานศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี (๗4.05) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 แผนการปฏิบัติงานประจําป บันทึกการแขงขันทักษะทางวิชาการ เกียรติบัตร ใบประกาศ
ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษา ๒๕๕8 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๔.5๐) .
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษาปจจุบัน ๒๕๕๘ ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๔.5๐) .
2. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๓ ของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕9 สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปาหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๓ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ
๔.๐๐
ดีมาก
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑและอิงสถานศึกษา
๔.๕๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษาบรรลุผลตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนน
 ไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย ๔.๕๐ .
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 ไมไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยนอยกวา ๓.๐๐
คือ มีคาเฉลี่ย เหตุปจจัยที่ทําใหสถานศึกษาไมไดรับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๓
ขอเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไมเกิน ๓ ขอ) และกําหนดระยะเวลาที่จะทําใหสถานศึกษาพัฒนาสูมาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๔ ผูบริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูปกครองและชุมชน
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ

คะแนน
(รอยละ) ปรับปรุง
๑๔.๑ ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพของเด็ก
77.75
๑๔.๒ ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอครู
78.56
๑๔.๓ ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอผูบริหารสถานศึกษา
77.๐๐
๑๔.๔ ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอสถานศึกษา
78.56
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ 77.97
ตัวบงชี้

ระดับคุณภาพ
พอใช

ผลการดําเนินการในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๑๔.๑ ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพของเด็ก
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (77.75) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน โครงการเปดโลกวิชาการ
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๑๔.๒ ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอครู
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (78.56) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจจากโครงการตาง ๆ ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๑๔.๓ ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอผูบริหารสถานศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (77.๐๐) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจจากโครงการตาง ๆ ภาพถาย

ดี

ดีมาก







ดีเยี่ยม
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ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๑๔.๔ ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอสถานศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๗8.56) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจจากโครงการตาง ๆ ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษา ๒๕๕8 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๔.5๐) .
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษาปจจุบัน ๒๕๕9 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๕.๐๐) .
๒. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๔ ของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปาหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๔ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ
๔.๐๐
ดีมาก
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑและอิงสถานศึกษา
๔.๕๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๔ ผูบริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูปกครองและ
ชุมชน
 ไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย 4.5๐ .
ไมไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยนอยกวา ๓.๐๐
คือ มีคาเฉลี่ย เหตุปจจัยที่ทําใหสถานศึกษาไมไดรับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๔
ขอเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไมเกิน ๓ ขอ) และกําหนดระยะเวลาที่จะทําใหสถานศึกษาพัฒนาสูมาตรฐาน
-
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๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานดานปจจัยทางการศึกษา ( ๓ มาตรฐาน ๑๗ ตัวบงชี้)
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ
ตัวบงชี้
๑.๑ ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
๑.๒ ครูมีความรู ความเขาใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๓ ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล
๑.๔ ครูมีความสามารถในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่
สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาและนําไปจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
๑.๕ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สรางวินัยเชิงบวก
๑.๖ ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใชเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู
๑.๗ ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและนําผลไปใช
ในการพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
๑.๘ ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
๑.๙ ครูจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูไดอยางเหมาะสม
๑.๑๐ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูเรียน ผูปกครองและชุมชน
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ

คะแนน
(รอยละ) ปรับปรุง
88.20

พอใช

ระดับคุณภาพ
ดี

ดีมาก



87.24



89.54
87.36




86.17
86.14




88.51



82.51
82.80
85.98
86.45






ผลการดําเนินการในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (88.20) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 ใบประกอบวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมครู 9 ประการ บันทึกการนิเทศ
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๑.๒ ครูมีความรู ความเขาใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (87.24) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 หลักสูตรสถานศึกษา สําเนาวุฒิบัตรและเกียรติบัตร

ดีเยี่ยม
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ตัวบงชี้ที่ ๑.๓

ตัวบงชี้ที่ ๑.๔

ตัวบงชี้ที่ ๑.๕

ตัวบงชี้ที่ ๑.๖

ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (89.54) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 งานวิจัยในชั้นเรียน บันทึกการเยี่ยมบาน ขอมูลนักเรียนรายบุคคล ขอมูลในระบบ SIS
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ครูมีความสามารถในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาและ
นําไปจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘7.36) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 แผนการจัดการเรียนรู งานวิจัยในชั้นเรียน แบบประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
ขอมูลนักเรียนรายบุคคล สําเนาวุฒิบัตร
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สรางวินัยเชิงบวก
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (86.17) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ขอมูลนักเรียนรายบุคคล
ขอตกลงของหองเรียน สมุดบันทึกความดี ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
มีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใชเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (86.14) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 โครงการวิจัยในชั้นเรียน โครงการนิเทศภายใน สมุดบันทึกการผลิตสื่อ ตารางการใชหองเรียนรู
รายงานการใชสื่อ สมุดบันทึกการอาน แผนการจัดการเรียนรู
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
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ตัวบงชี้ที่ ๑.๗ ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (88.51) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 โครงการวิจัยในชั้นเรียน โครงการนิเทศภายใน รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานประจําป แบบ ปพ.๕ แบบ ปพ.๖ แผนการจัดการเรียนรู รายงานการปฏิบัติหนาที่
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๑.๘ ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (82.51) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 งานวิจัยในชั้นเรียน
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๑.๙ ครูจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูไดอยางเหมาะสม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (82.80) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 ปายนิเทศ มุมความรู หองปฏิบัติการตาง ๆ
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑๐ ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูเรียน ผูปกครองและชุมชน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (85.98) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 กิจกรรมประชุมผูปกครอง กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษา ๒๕๕8 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (5.0๐) .
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษาปจจุบัน ๒๕๕9 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (4.5๐)
๒. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ
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ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑ ของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕9 สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปาหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ
4.๐๐
ดีมาก
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑและอิงสถานศึกษา
4.5๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
 ไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (4.5๐)
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย 4.5๐
 ไมไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยนอยกวา ๓.๐๐
คือ มีคาเฉลี่ย เหตุปจจัยที่ทําใหสถานศึกษาไมไดรับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑
ขอเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไมเกิน ๓ ขอ) และกําหนดระยะเวลาที่จะทําใหสถานศึกษาพัฒนาสูมาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๒

ผูบริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ
ตัวบงชี้
๒.๑ ผูบริหารสถานศึกษามีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และปฏิบัตติ นตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ
๒.๒ ผูบริหารสถานศึกษาเขาใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา
ความคิดริเริ่ม มีวสิ ัยทัศน และเปนผูนํา ทางวิชาการ
๒.๓ ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอยาง
มีคุณภาพ
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ

คะแนน
(รอยละ) ปรับปรุง

พอใช

ระดับคุณภาพ
ดี

ดีมาก

83.44



83.66



82.71
83.27




ดีเยี่ยม
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ผลการดําเนินการในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๒.๑ ผูบริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (83.44) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการของฝายตางๆ คําสั่งตางๆ บันทึกการประชุม
กิจกรรม/โครงการตางๆ คําสั่งจากตนสังกัด ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๒.๒ ผูบริหารสถานศึกษาเขาใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน
และเปนผูนําทางวิชาการ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (83.66) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 แผนปฏิบัติงานประจําป กิจกรรมการเรียนโดยใชแหลงเรียนรูที่ทันสมัย เชน คอมพิวเตอร
อินเทอรเน็ต เปนตน
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๒.๓ ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอยางมีคุณภาพ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (82.71) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 บันทึกการประชุม กิจกรรม/โครงการตางๆ รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เกียรติบัตร
ภาพถาย
ปหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษา ๒๕๕8 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (5.0๐) .
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษาปจจุบัน ๒๕๕9 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (4.5๐) .
๒. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๒ ของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕9 สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา

72
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปาหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๒ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ
4.๐๐
ดีมาก
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑและอิงสถานศึกษา
4.50
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๒ ครูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
 ไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (4.5๐) .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย 4.5๐ .
 ไมไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยนอยกวา ๓.๐๐
คือ มีคาเฉลี่ย เหตุปจจัยที่ทําใหสถานศึกษาไมไดรับการรับรองในมาตรฐานที่ ๒
ขอเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไมเกิน ๓ ขอ) และกําหนดระยะเวลาที่จะทําใหสถานศึกษาพัฒนาสูมาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจํานวนเด็ก มีทรัพยากร และสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคม
แหงการเรียนรู
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ
ตัวบงชี้
๓.๑ สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หอง
สนับสนุนการจัดประสบการณ วัสดุ ครุภณ
ั ฑเพียงพอ อยูใน
สภาพใชการไดดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม
๓.๒ สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการปองกัน
การบาดเจ็บและสรางเสริมความปลอดภัย
๓.๓ สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากร
เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร
๓.๔ สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม
ทีเ่ หมาะสมตอการจัดการศึกษา
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ

คะแนน
(รอยละ) ปรับปรุง
82.10

พอใช

ระดับคุณภาพ
ดี

ดีมาก



82.93



78.24



78.48



๘๐.44



ดีเยี่ยม

73
ผลการดําเนินการในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑ สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองสนับสนุนการจัดประสบการณ วัสดุ
ครุภัณฑเพียงพอ อยูในสภาพใชการไดดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (82.10) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 แผนผังโรงเรียน หองคอมพิวเตอร ๓ หอง หองปฏิบัติการทางภาษา ๒ หอง หองเรียนรู
ที่มีสื่อเทคโนโลยี หองวิทยาศาสตร หองสะเต็มศึกษา หองอาเซียนศึกษา หองสมุด
อาคารอเนกประสงค อาคารเรียน ๔ หลัง หองวัสดุสื่อ โครงการซอมแซมอาคารสถานที่
โครงการซอมแซมอุปกรณไฟฟา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน โครงการติดตั้งระบบไฟฟาอาคาร
อเนกประสงค โครงการสรางหลังคาเชื่อมตออาคาร ๓ และอาคาร ๔ โครงการโรงเรียนนาอยู
ทะเบียนครุภัณฑ ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๓.๒ สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการปองกันการบาดเจ็บและสรางเสริมความปลอดภัย
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘2.๙๓) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 โครงการซอมแซมอาคารสถานที่ โครงการซอมแซมอุปกรณไฟฟา โครงการติดตั้งระบบไฟฟาอาคารอเนกประสงค โครงการสรางหลังคาเชื่อมตออาคาร ๓ และอาคาร ๔ โครงการโรงเรียนนาอยู โครงการซอมแซมรั้วริมคลองสาธารณะ โครงการประกันอุบัติเหตุ บันทึกการประชุม
บันทึกการอบรมหลังสวดมนตประจําสัปดาห บันทึกครูเวรประจําวัน
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๓.๓ สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๗8.24) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๓.๔ สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมตอการจัดการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๗8.48) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 หองคอมพิวเตอร ๓ หอง หองปฏิบัติการทางภาษา ๒ หอง หองวิทยาศาสตร หองเรียนรู
ที่มีสื่อเทคโนโลยี ๓ หอง หองสะเต็มศึกษา หองอาเซียนศึกษา หองสมุด หองวัสดุสื่อ
สื่อที่ครูผลิต สื่อที่จัดซื้อ ภาพถาย
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ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษา ๒๕๕8 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (4.5๐) .
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษาปจจุบัน ๒๕๕9 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๔.5๐) .
๒. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๓ ของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕9 สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปาหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๓ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ
๔.๐๐
ดีมาก
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑและอิงสถานศึกษา
๔.๕๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๓ ครูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
 ไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย ๔.๕๐ .
 ไมไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยนอยกวา ๓.๐๐
คือ มีคาเฉลี่ย เหตุปจจัยที่ทําใหสถานศึกษาไมไดรับการรับรองในมาตรฐานที่ ๓
ขอเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไมเกิน ๓ ขอ) และกําหนดระยะเวลาที่จะทําใหสถานศึกษาพัฒนาสูมาตรฐาน
-
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มาตรฐานดานกระบวนการทางการศึกษา ( ๕ มาตรฐาน ๒๓ ตัวบงชี้)
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ

คะแนน
(รอยละ) ปรับปรุง
๔.๑ สถานศึกษากระจายอํานาจบริหารและจัดการศึกษา
83.15
๔.๒ สถานศึกษาบริหารโดยใชหลักการมีสวนรวม
82.55
๔.๓ คณะกรรมการสถานศึกษาเขารวมพัฒนาสถานศึกษา
78.22
๔.๔ สถานศึกษาบริหารงานที่มุงผลสัมฤทธิ์
88.11
๔.๕ สถานศึกษาตรวจสอบและถวงดุลการปฏิบัติงาน
83.74
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ๘3.15
ตัวบงชี้

พอใช

ระดับคุณภาพ
ดี

ดีมาก








ดีเยี่ยม

ผลการดําเนินการในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๔.๑ สถานศึกษากระจายอํานาจบริหารและจัดการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (83.15) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 คําสั่งแตงตั้ง ปฏิทินปฏิบัติงาน สรุปโครงการ แบบประเมินโครงการ รายงานผล
การปฏิบัติงาน
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๔.๒ สถานศึกษาบริหารโดยใชหลักการมีสวนรวม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (82.55) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา เว็บไซตของโรงเรียน
(www.td.ac.th) รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา บันทึกการประชุมครู
รายงานประจําป (SAR) หลักสูตรสถานศึกษา สรุปโครงการ
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๔.๓ คณะกรรมการสถานศึกษาเขารวมพัฒนาสถานศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๗8.22) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ภาพถาย
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ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๔.๔ สถานศึกษาบริหารงานที่มุงผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (88.11) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา บันทึกการนิเทศ
ภายใน บันทึกการประชุมครู สรุปโครงการ
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๔.๕ สถานศึกษาตรวจสอบและถวงดุลการปฏิบัติงาน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘3.74) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 ปฏิทินการปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา
บันทึกการนิเทศ รายงานประจําป (SAR) เว็บไซตของโรงเรียน (www.td.ac.th)
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษา ๒๕๕8 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (4.5๐) .
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษาปจจุบัน ๒๕๕9 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (4.5๐) .
๒. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๔ ของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕9 สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปาหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๔ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ
๔.๐๐
ดีมาก
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑและอิงสถานศึกษา
๔.๕๐
ดีเยี่ยม
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สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
 ไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย ๔.๕๐ .
 ไมไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยนอยกวา ๓.๐๐
คือ มีคาเฉลี่ย เหตุปจจัยที่ทําใหสถานศึกษาไมไดรับการรับรองในมาตรฐานที่ ๔
มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดทําและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ
ตัวบงชี้
๕.๑ สถานศึกษาจัดทําและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสม
กับผูเรียน และบริบทของทองถิ่นสูประชาคมอาเซียน
๕.๒ สถานศึกษาสงเสริม กํากับดูแลใหครูจดั ทําแผนการจัดการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปสูก ารปฏิบตั ิอยางมี
ประสิทธิภาพ
๕.๓ สถานศึกษาสงเสริมการผลิต การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อตอการเรียนรู
๕.๔ สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย
๕.๕ สถานศึกษาดําเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู
อยางเปนระบบ
๕.๖ สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยาง
เปนระบบ
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ

คะแนน
(รอยละ) ปรับปรุง
85.03

พอใช

ระดับคุณภาพ
ดี

ดีมาก



85.50



80.04



81.73
86.19




82.14



83.44



ดีเยี่ยม

ผลการดําเนินการในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๕.๑ สถานศึกษาจัดทําและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมกับผูเรียน และบริบทของทองถิ่น
สูประชาคมอาเซียน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (85.0๓) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 คําสั่งโรงเรียน โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา
การนิเทศการสอน
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
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ตัวบงชี้ที่ ๕.๒ สถานศึกษาสงเสริม กํากับดูแลใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และนําไปสูก ารปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (85.50) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 แผนการจัดการเรียนรู ภาพกิจกรรมชุมนุม โครงการนิเทศภายใน งานวิจัยในชั้นเรียน
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๕.๓ สถานศึกษาสงเสริมการผลิต การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนานวัตกรรม
ที่เอื้อตอการเรียนรู
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (8๐.04) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 บัญชีสื่อ รายงานการผลิตสื่อ บันทึกการจัดซื้อ/จัดจางวัสดุครุภัณฑสื่อ บันทึกการประชุม
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๕.๔ สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (8๑.7๓) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 การใชหองเรียนรู การใชหองวิทยาศาสตร การใชหองคอมพิวเตอร การใชหองสะเต็มศึกษา
การใชหองปฏิบัติการทางภาษา ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๕.๕ สถานศึกษาดําเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (86.19) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 คําสั่งโรงเรียน ระเบียบการวัดผล เอกสารหลักฐานทางการศึกษา บันทึกการประชุมครู
ปฏิทินปฏิบัติงาน งานวิจัยในชั้นเรียน
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๕.๖ สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเปนระบบ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘2.14) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 โครงการนิเทศภายใน แบบบันทึกการนิเทศ งานวิจัยในชั้นเรียน
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ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษา ๒๕๕8 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (5.0๐) .
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษาปจจุบัน ๒๕๕9 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (4.5๐) .
๒. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๕ ของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕9 สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปาหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๕ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ
4.๐๐
ดีมาก
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑและอิงสถานศึกษา
4.5๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดทําและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
 ไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย 4.5๐ .
 ไมไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยนอยกวา ๓.๐๐
คือ มีคาเฉลี่ย เหตุปจจัยที่ทําใหสถานศึกษาไมไดรับการรับรองในมาตรฐานที่ ๕
ขอเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไมเกิน ๓ ขอ) และกําหนดระยะเวลาที่จะทําใหสถานศึกษาพัฒนาสูมาตรฐาน
-

80
มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนุบสนุนการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ
ตัวบงชี้
๖.๑ สถานศึกษาจัดทําขอมูลแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น
และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม
๖.๒ สถานศึกษาสนับสนุนการใชและพัฒนาแหลงเรียนรู ภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่นโดยชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ

คะแนน
(รอยละ) ปรับปรุง
๘1.89

พอใช

ระดับคุณภาพ
ดี

ดีมาก



79.13



๘0.51



ดีเยี่ยม

ผลการดําเนินการในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๖.๑ สถานศึกษาจัดทําขอมูลแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘1.89) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู บัญชีแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น รายงานสรุปกิจกรรม/
หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู บันทึกการใชแหลงเรียนรู บันทึกการประชุม
รายชื่อวิทยากรทองถิ่น ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๖.๒ สถานศึกษาสนับสนุนการใชและพัฒนาแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นโดยชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (79.13) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู บัญชีแหลงเรียนและภูมิปญญาทองถิ่น
รายงานสรุปกิจกรรม/หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู บันทึกการใชแหลงเรียนรู
บันทึกการประชุม ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษา ๒๕๕8 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (4.5๐) .
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษาปจจุบัน ๒๕๕9 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (4.50) .
๒. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๖ ของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕9 สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
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สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปาหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๖ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ
๔.๐๐
ดีมาก
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑและอิงสถานศึกษา
๔.๕๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนุบสนุนการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
 ไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย ๔.๕๐ .
 ไมไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยนอยกวา ๓.๐๐
คือ มีคาเฉลี่ย เหตุปจจัยที่ทําใหสถานศึกษาไมไดรับการรับรองในมาตรฐานที่ ๖
ขอเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไมเกิน ๓ ขอ) และกําหนดระยะเวลาที่จะทําใหสถานศึกษาพัฒนาสูมาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ
ตัวบงชี้
๗.๑ สถานศึกษาจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๗.๒ สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ที่เนนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
๗.๓ สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
๗.๔ สถานศึกษาดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา
๗.๕ สถานศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๗.๖ สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา
๗.๗ สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน
๗.๘ สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ

คะแนน
(รอยละ) ปรับปรุง
89.30
88.40

พอใช

ระดับคุณภาพ
ดี

ดีมาก




81.73
87.14




86.39
88.00




๙1.61



88.81
87.๖๗




ดีเยี่ยม

ผลการดําเนินการในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๗.๑ สถานศึกษาจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘9.๓0) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เอกสารเกี่ยวกับการบริหารงานและสารสนเทศ
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ตัวบงชี้ที่ ๗.๒

ตัวบงชี้ที่ ๗.๓

ตัวบงชี้ที่ ๗.๔

ตัวบงชี้ที่ ๗.๕

ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่เนนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (88.4๐) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 รายงานประจําป คําสั่งแตงตั้ง/คําสั่งมอบหมายหนาที่ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (81.73) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 แผนภูมิองคกรและโครงสรางการบริหาร คําสั่งมอบหมายงานของคณะครูในโรงเรียน
เอกสารเกี่ยวกับการบริหารงานและสารสนเทศ เอกสารเกี่ยวกับระบบบริหารงบประมาณ
เว็บไซตของโรงเรียน (www.td.ac.th)
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
สถานศึกษาดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (87.14) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 โครงการตางๆ แผนปฏิบัติการประจําป แบบบันทึกการนิเทศ รายงานสรุปกิจกรรม/
โครงการ รายงานประจําป (SAR)
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
สถานศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (8๖.39) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 บันทึกการนิเทศ รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวัดผลประเมินผล
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมินสมรรถนะ ผลการสอบ O-Net
บันทึกการประชุม
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ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๗.๖ สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (88.00) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 ประกาศการใชมาตรฐานของสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗ เครื่องมือประเมินมาตรฐาน
การศึกษา ชวงชั้นที่ ๑-๒-๓ และปฐมวัย แบบสรุปผลประเมินมาตรฐานการศึกษา
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน แผนปฏิบัติงานประจําป รายงานประจําป (SAR) แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๗.๗ สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙1.61) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 ประกาศการใชมาตรฐานของสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗ เครื่องมือประเมินมาตรฐาน
การศึกษา ชวงชั้นที่ ๑-๒-๓ และปฐมวัย แบบสรุปผลประเมินมาตรฐานการศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
แผนปฏิบัติงานประจําป รายงานประจําป(SAR)
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๗.๘ สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (88.81) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 ประกาศการใชมาตรฐานของสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗ เครื่องมือประเมินมาตรฐาน
การศึกษา แบบสรุปผลประเมินมาตรฐานการศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน แผนปฏิบัติงานประจําป รายงานประจําป(SAR)
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษา ๒๕๕8 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (5.0๐) .
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษาปจจุบัน ๒๕๕9 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (4.5๐) .
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๒. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๗ ของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕9 สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปาหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๗ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ
4.๐๐
ดีมาก
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑและอิงสถานศึกษา
4.5๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 ไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย 4.5๐ .
 ไมไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยนอยกวา ๓.๐๐
คือ มีคาเฉลี่ย เหตุปจจัยที่ทําใหสถานศึกษาไมไดรับการรับรองในมาตรฐานที่ ๗
ขอเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไมเกิน ๓ ขอ) และกําหนดระยะเวลาที่จะทําใหสถานศึกษาพัฒนาสูมาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เปนมาตรการเสริม
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ
ตัวบงชี้
๘.๑ สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
๘.๒ สถานศึกษาดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายในการยกระดับ
คุณภาพ รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศ
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ

คะแนน
(รอยละ) ปรับปรุง
85.52

พอใช

ระดับคุณภาพ
ดี

ดีมาก



84.68



85.10



ดีเยี่ยม

ผลการดําเนินการในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๘.๑ สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (85.52) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 แผนปฏิบัติงานประจําป บันทึกการประชุม บันทึกการนิเทศ ปฏิทินปฏิบัติงาน รายงานสรุป
กิจกรรม/โครงการ
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ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๘.๒ สถานศึกษาดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐาน
และพัฒนาสูความเปนเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (84.68) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 ประกาศการใชมาตรฐานของสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗ เครื่องมือประเมินมาตรฐาน
การศึกษา แบบสรุปผลประเมินมาตรฐานการศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน แผนปฏิบัติงานประจําป รายงานประจําป(SAR)
บันทึกการนิเทศ บันทึกการประชุม
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษา ๒๕๕8 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (5.0๐) .
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษาปจจุบัน ๒๕๕9 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (4.5๐) .
๒. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๘ ของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕9 สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปาหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๘ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ
4.๐๐
ดีมาก
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑและอิงสถานศึกษา
4.5๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เปนมาตรการ
เสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น
 ไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย 4.5๐ .
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 ไมไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ......................
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยนอยกวา ๓.๐๐
คือ มีคาเฉลี่ย..................
เหตุปจจัยที่ทําใหสถานศึกษาไมไดรับการรับรองในมาตรฐานที่ ๘
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไมเกิน ๓ ขอ) และกําหนดระยะเวลาที่จะทําใหสถานศึกษาพัฒนาสูมาตรฐาน
๑)......................................................................................................................................................................
๒)......................................................................................................................................................................

มาตรฐานดานผลผลิตทางการศึกษา ( ๘ มาตรฐาน ๓๐ ตัวบงชี)้
มาตรฐานที่ ๙ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ
ตัวบงชี้
๙.๑ มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องตน
ของศาสนาที่ตนนับถือ
๙.๒ มีความซื่อสัตยสุจริต
๙.๓ มีความกตัญูกตเวที
๙.๔ มีเมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผเสียสละเพื่อสวนรวมและ
มีจิตสาธารณะ
๙.๕ ประหยัด และรูจักใชทรัพยสงิ่ ของสวนตนและสวนรวม
อยางคุมคา
๙.๖ นิยมไทย เห็นคุณคาในภูมิปญ
 ญาในภูมิปญญาทองถิ่น
ภูมิปญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรม และความเปนไทย
๙.๗ มีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
๙.๘ เปนพลเมืองที่ดีภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ

คะแนน
(รอยละ) ปรับปรุง
85.74

พอใช

ระดับคุณภาพ
ดี

ดีมาก



80.24
89.31
85.75





82.73



89.63



86.63
87.96




86.00



ดีเยี่ยม

ผลการดําเนินการในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๙.๑ มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องตนของศาสนาที่ตนนับถือ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (85.74) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 บัญชีเรียกชื่อ แบบ ปพ.๕ เวรเขตรับผิดชอบ เวรทําความสะอาดหอง ประกาศคุณลักษณะอัน
พึงประสงค แบบสังเกตพติกรรม โครงการเขาคายคุณธรรม กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน กิจกรรมคนดีศรีเทียนดัด วันไหวครูประจําป ภาพถาย
รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ
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ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๙.๒ มีความซื่อสัตยสุจริต
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (80.24) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 เวรเขตรับผิดชอบ เวรทําความสะอาดหอง ประกาศคุณลักษณะอันพึงประสงค
แบบสังเกตพฤติกรรม โครงการเขาคายคุณธรรม กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน กิจกรรมคนดีศรีเทียนดัด วันไหวครูประจําป
กิจกรรมของหายไดคืน ภาพถาย รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๙.๓ มีความกตัญูกตเวที
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (89.31) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 เวรเขตรับผิดชอบ เวรทําความสะอาดหอง ประกาศคุณลักษณะอันพึงประสงค
แบบสังเกตพฤติกรรม โครงการเขาคายคุณธรรม กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน กิจกรรมคนดีศรีเทียนดัด วันไหวครูประจําป
กิจกรรมวันพอและกิจกรรมวันแม ภาพถาย รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๙.๔ มีเมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผเสียสละเพื่อสวนรวมและมีจิตสาธารณะ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (85.75) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 เวรเขตรับผิดชอบ เวรทําความสะอาดหอง เวรจราจร ประกาศคุณลักษณะอันพึงประสงค
แบบสังเกตพฤติกรรม โครงการเขาคายคุณธรรม กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน
กิจกรรมคนดีศรีเทียนดัด รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
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ตัวบงชี้ที่ ๙.๕ ประหยัด และรูจักใชทรัพยสิ่งของสวนตนและสวนรวมอยางคุมคา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (82.73) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 เวรเขตรับผิดชอบ เวรทําความสะอาดหอง เวรจราจร ประกาศคุณลักษณะอันพึงประสงค
แบบสังเกตพฤติกรรม กิจกรรมขยะทองคํา กิจกรรมคนดีศรีเทียนดัด ภาพถาย
รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๙.๖ นิยมไทย เห็นคุณคาในภูมิปญญาในภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรม และ
ความเปนไทย
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (89.63) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 เวรเขตรับผิดชอบ เวรทําความสะอาดหอง เวรจราจร ประกาศคุณลักษณะอันพึงประสงค
แบบสังเกตพฤติกรรม โครงการเขาคายคุณธรรม กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ กิจกรรมคนดีศรีเทียนดัด ภาพถาย
รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๙.๗ มีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (86.63) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 เวรเขตรับผิดชอบ เวรทําความสะอาดหอง เวรจราจร ประกาศคุณลักษณะอันพึงประสงค
แบบสังเกตพฤติกรรม โครงการเขาคายคุณธรรม กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน
กิจกรรมคนดีศรีเทียนดัด กิจกรรมอนุรักษธรรมชาติ รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ ภาพถาย
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๙.๘ เปนพลเมืองที่ดีภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (87.96) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 เวรเขตรับผิดชอบ เวรทําความสะอาดหอง เวรจราจร ประกาศคุณลักษณะอันพึงประสงค
แบบสังเกตพฤติกรรม โครงการเขาคายคุณธรรม กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน
กิจกรรมคนดีศรีเทียนดัด กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน รายงานสรุปกิจกรรม/
โครงการ ภาพถาย
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ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษา ๒๕๕8 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (5.0๐) .
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษาปจจุบัน ๒๕๕9 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (4.50) .
๒. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๙ ของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕9 สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปาหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๙ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ
4.๐๐
ดีมาก
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑและอิงสถานศึกษา
4.50
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๙ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
 ไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย 4.5๐ .
 ไมไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ......................
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยนอยกวา ๓.๐๐
คือ มีคาเฉลี่ย..................
เหตุปจจัยที่ทําใหสถานศึกษาไมไดรับการรับรองในมาตรฐานที่ ๙
............................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไมเกิน ๓ ขอ) และกําหนดระยะเวลาที่จะทําใหสถานศึกษาพัฒนาสูมาตรฐาน
๑)......................................................................................................................................................................
๒)......................................................................................................................................................................
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มาตรฐานที่ ๑๐ ผูเรียนมีความรูและสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ
ตัวบงชี้
๑๐.๑ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนตามหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑ
๑๐.๒ ผูเรียนมีความรู มีความเขาใจ ตระหนักและรับผิดชอบรวม
ในฐานะพลเมืองอาเซียน
๑๐.๓ ผูเรียนมีความภูมิใจในความเปนไทย และภูมิปญญาอาเซียน
๑๐.๔ ผูเรียนมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ
ภาษาเพื่อนบาน และทักษะอาชีพ
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ

คะแนน
(รอยละ) ปรับปรุง
83.41

พอใช

ระดับคุณภาพ
ดี

ดีมาก



78.56



89.31



82.27
83.39




ดีเยี่ยม

ผลการดําเนินการในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๑๐.๑ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘3.41) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 แบบ ปพ.๕ แบบประเมินสมรรถนะสําคัญ ผลประกาศการสอบสมรรถนะสําคัญของ อปท.
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๑๐.๒ ผูเรียนมีความรู มีความเขาใจ ตระหนักและรับผิดชอบรวมในฐานะพลเมืองอาเซียน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (78.56) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 โครงการอาเซียนศึกษา กิจกรรมภาษาอาเซียนหลังเคารพธงชาติ แผนการจัดการเรียนรู
หลักสูตรสถานศึกษา
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๑๐.๓ ผูเรียนมีความภูมิใจในความเปนไทย และภูมิปญญาอาเซียน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (89.31) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 โครงการอาเซียนศึกษา กิจกรรมภาษาอาเซียนหลังเคารพธงชาติ แผนการจัดการเรียนรู
หลักสูตรสถานศึกษา
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
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ตัวบงชี้ที่ ๑๐.๔ ผูเรียนมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบาน และทักษะอาชีพ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (82.27) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 โครงการอาเซียนศึกษา กิจกรรมภาษาอาเซียนหลังเคารพธงชาติ แผนการจัดการเรียนรู
หลักสูตรสถานศึกษา
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษา ๒๕๕8 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (5.0๐) .
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษาปจจุบัน ๒๕๕9 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (4.5๐) .
๒. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๐ ของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕9 สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปาหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๐ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ
4.๐๐
ดีมาก
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑและอิงสถานศึกษา
4.5๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๐ ผูเรียนมีความรูและสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน
 ไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย 4.5๐ .
 ไมไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ......................
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยนอยกวา ๓.๐๐
คือ มีคาเฉลี่ย..................
เหตุปจจัยที่ทําใหสถานศึกษาไมไดรับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๐
............................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไมเกิน ๓ ขอ) และกําหนดระยะเวลาที่จะทําใหสถานศึกษาพัฒนาสูมาตรฐาน
๑)......................................................................................................................................................................

92
มาตรฐานที่ ๑๑ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดี
ตออาชีพสุจริต
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ
ตัวบงชี้
๑๑.๑ มีทักษะในการจัดการ และทํางานดวยความพากเพียร
ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบจนกระทั่งงานสําเร็จ
๑๑.๒ ทํางานรวมกับผูอื่นได
๑๑.๓ มีความรูส ึกที่ดีตออาชีพสุจริต และหาความรูเกี่ยวกับอาชีพ
ที่ตนสนใจ
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ

คะแนน
(รอยละ) ปรับปรุง
80.19

พอใช

ระดับคุณภาพ
ดี

ดีมาก



83.30
๙2.99



85.50



ดีเยี่ยม



ผลการดําเนินการในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๑๑.๑ มีทักษะในการจัดการ และทํางานดวยความพากเพียร ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
จนกระทั่งงานสําเร็จ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘0.19) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 แผนการจัดการเรียนรู หลักสูตรสถานศึกษา แบบสังเกตพฤติกรรม เครื่องมือวัดผลประเมินผล
แบบบันทึกคะแนน แฟมสะสมผลงาน ชิ้นงาน สมุดบันทึกประจําตัว
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๑๑.๒ ทํางานรวมกับผูอื่นได
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (83.30) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 แผนการจัดการเรียนรู หลักสูตรสถานศึกษา แบบสังเกตพฤติกรรม เครื่องมือวัดผลประเมินผล
แบบบันทึกคะแนน แฟมสะสมผลงาน ชิ้นงาน สมุดบันทึกประจําตัว
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๑๑.๓ มีความรูสึกที่ดีตอาชีพสุจริต และหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙2.99) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 แผนการจัดการเรียนรู หลักสูตรสถานศึกษา แบบสังเกตพฤติกรรม เครื่องมือวัดผลประเมินผล
แบบบันทึกคะแนน แฟมสะสมผลงาน ชิ้นงาน สมุดบันทึกประจําตัว กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษา ๒๕๕8 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (4.5๐) .
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษาปจจุบัน ๒๕๕9 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (4.50) .
๒. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน-ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๑ ของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕9 สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปาหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๑ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ
4.๐๐
ดีมาก
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑและอิงสถานศึกษา
4.5๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๑ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
 ไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย 4.5๐ .
 ไมไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ......................
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยนอยกวา ๓.๐๐
คือ มีคาเฉลี่ย..................
เหตุปจจัยที่ทําใหสถานศึกษาไมไดรับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๑
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไมเกิน ๓ ขอ) และกําหนดระยะเวลาที่จะทําใหสถานศึกษาพัฒนาสูมาตรฐาน
๑)......................................................................................................................................................................
๒)......................................................................................................................................................................
มาตรฐานที่ ๑๒ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดและอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ
ตัวบงชี้
๑๒.๑ ผูเรียนมีความสามารถในการคิด
๑๒.๒ ผูเรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยูร วมกันในสังคมได
อยางมีความสุข
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ

คะแนน
(รอยละ) ปรับปรุง
78.65
84.62
๘1.63

พอใช

ระดับคุณภาพ
ดี

ดีมาก





ดีเยี่ยม
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ผลการดําเนินการในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๑๒.๑ ผูเรียนมีความสามารถในการคิด
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (78.65) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 แผนการจัดการเรียนรู หลักสูตรสถานศึกษา แบบสังเกตพฤติกรรม เครื่องมือวัดผลประเมินผล
แบบบันทึกคะแนน แฟมสะสมผลงาน ชิ้นงาน แบบ ปพ.๕
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๑๒.๒ ผูเรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (84.62) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 แผนการจัดการเรียนรู หลักสูตรสถานศึกษา แบบสังเกตพฤติกรรม เครื่องมือวัดผลประเมินผล
โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม โครงการเขาคายวิชาการ แบบบันทึกคะแนน แฟมสะสมผลงาน ชิ้นงาน แบบ ปพ.๕
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษา ๒๕๕8 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (5.0๐) .
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษาปจจุบัน ๒๕๕9 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (4.5๐) .
๒. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๒ ของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕9 สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปาหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๒ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑและอิงสถานศึกษา

คะแนน
๔.๐๐
๕.๐๐
๔.๕๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
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สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๒ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดและอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข
 ไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย ๔.๕๐ .
 ไมไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ......................
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยนอยกวา ๓.๐๐
คือ มีคาเฉลี่ย..................
เหตุปจจัยที่ทําใหสถานศึกษาไมไดรับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๒
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไมเกิน ๓ ขอ) และกําหนดระยะเวลาที่จะทําใหสถานศึกษาพัฒนาสูมาตรฐาน
๑)......................................................................................................................................................................
๒)......................................................................................................................................................................
มาตรฐานที่ ๑๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ
ตัวบงชี้
๑๓.๑ ผูเรียนคนควาหาความรูไดดวยตนเอง
๑๓.๒ ผูเรียนสามารถปฏิบตั ิตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ

คะแนน
(รอยละ) ปรับปรุง
80.22
84.41
82.32

พอใช

ระดับคุณภาพ
ดี

ดีมาก




ดีเยี่ยม



ผลการดําเนินการในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๑๓.๑ ผูเรียนคนควาหาความรูไดดวยตนเอง
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (80.22) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 แผนการจัดการเรียนรู หลักสูตรสถานศึกษา แบบสังเกตพฤติกรรม เครื่องมือวัดผลประเมินผล
โครงการเขาคายวิชาการ แบบบันทึกการใชหองสมุด แบบบันทึกการอาน แฟมสะสมผลงาน
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๑๓.๒ ผูเรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (84.41) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 แผนการจัดการเรียนรู หลักสูตรสถานศึกษา แบบสังเกตพฤติกรรม เครื่องมือวัดผลประเมินผล
กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ กิจกรรมขยะทองคํา แฟมสะสมผลงาน
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ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษา ๒๕๕8 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (5.0๐) .
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษาปจจุบัน ๒๕๕9 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (4.5๐) .
๒. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๓ ของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕9 สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปาหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๓ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ
4.๐๐
ดีมาก
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑและอิงสถานศึกษา
4.5๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย 4.5๐ .
 ไมไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ......................
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยนอยกวา ๓.๐๐
คือ มีคาเฉลี่ย..................
เหตุปจจัยที่ทําใหสถานศึกษาไมไดรับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๓
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไมเกิน ๓ ขอ) และกําหนดระยะเวลาที่จะทําใหสถานศึกษาพัฒนาสูมาตรฐาน
๑)......................................................................................................................................................................
๒)......................................................................................................................................................................
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มาตรฐานที่ ๑๔ ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ
ตัวบงชี้
๑๔.๑ ผูเรียนมีสุขภาพกาย และมีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
๑๔.๒ ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ยงตอโรคภัย อุบัติเหตุ และปญหางเพศ
๑๔.๓ ผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกและ
มีมนุษยสัมพันธที่ดี
๑๔.๔ ผูเรียนมีความรูสึกซาบซึ้งในศิลปะ ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป
และวรรณศิลป
๑๔.๕ ผูเรียนมีความสนใจเขารวมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ

คะแนน
(รอยละ) ปรับปรุง
๙1.83

พอใช

ระดับคุณภาพ
ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม



๙1.80



๙1.97



87.84
๙5.12
๙1.71





ผลการดําเนินการในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๑๔.๑ ผูเรียนมีสุขภาพกาย และมีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙1.83) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 บันทึกน้ําหนัก-สวนสูง ขอมูลน้ําหนัก-สวนสูงในระบบ SIS บัตรสุขภาพ แบบ ปพ.๘
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๑๔.๒ ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอโรคภัย อุบัติเหตุ
และปญหาทางเพศ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙1.80) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 โครงการเยาวชนตอตานยาเสพติด โครงการประกันอุบัติเหตุ แบบสอบถาม บัตรสุขภาพ
บันทึกพฤติกรรมของฝายปกครอง กิจกรรมหองอุนใจของฝายแนะแนว
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๑๔.๓ ผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกและมีมนุษยสัมพันธที่ดี
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙1.97) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 โครงการเยาวชนตอตานยาเสพติด โครงการแขงขันกีฬาสี โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือเนตรนารี โครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม โครงการเขาคายวิชาการ แบบสอบถาม
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
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ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๑๔.๔ ผูเรียนมีความรูสึกซาบซึ้งในศิลปะ ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป และวรรณศิลป
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (8๗.84) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมชุมนุมดนตรีลูกทุง กิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย
กิจกรรมชุมนุมนาฏศิลปไทย กิจกรรมชุมนุมภาษาไทย แบบสอบถาม
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๑๔.๕ ผูเรียนมีความสนใจเขารวมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๙5.12) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 โครงการแขงขันกีฬาสี กิจกรรมชุมนุมดนตรีลูกทุง กิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย
กิจกรรมชุมนุมนาฏศิลปไทย แบบสอบถาม
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษา ๒๕๕8 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (5.0๐) .
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษาปจจุบัน ๒๕๕9 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (5.0๐) .
๒. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๔ ของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕9 สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปาหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๔ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑและอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
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สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๔ ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ
 ไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย ๕.๐๐ .
 ไมไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ......................
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยนอยกวา ๓.๐๐
คือ มีคาเฉลี่ย..................
เหตุปจจัยที่ทําใหสถานศึกษาไมไดรับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๔
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไมเกิน ๓ ขอ) และกําหนดระยะเวลาที่จะทําใหสถานศึกษาพัฒนาสูมาตรฐาน
๑)......................................................................................................................................................................
๒)......................................................................................................................................................................
มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนน
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ
ตัวบงชี้
๑๕.๑ สถานศึกษาพัฒนาผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย ปรัชญา
วิสัยทัศนและวัตถุประสงค ปรากฏเปนอัตลักษณของผูเรียน
๑๕.๒ สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา ปรากฏเปนเอกลักษณ
ของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ

คะแนน
(รอยละ) ปรับปรุง
๘1.80

พอใช

ระดับคุณภาพ
ดี

ดีมาก



84.19



82.99



ดีเยี่ยม

ผลการดําเนินการในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๑๕.๑ สถานศึกษาพัฒนาผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศนและวัตถุประสงค ปรากฏเปน
อัตลักษณของผูเรียน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (๘1.80) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายใน โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานผลการทดสอบระดับชาติ(โอเน็ต)
แผนปฏิบัติงานประจําป รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ บันทึกการประชุม แบบ ปพ.๖
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
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ตัวบงชี้ที่ ๑๕.๒ สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา ปรากฏเปนเอกลักษณของสถานศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (84.19) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายใน โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานผลการทดสอบระดับชาติ(โอเน็ต)
แผนปฏิบัติงานประจําป รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ บันทึกการประชุม แบบ ปพ.๖
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษา ๒๕๕8 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (5.0๐) .
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษาปจจุบัน ๒๕๕9 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (4.5๐) .
๒. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๕ ของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕9 สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปาหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๕ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ
4.๐๐
ดีมาก
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑและอิงสถานศึกษา
4.5๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนน
 ไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย 4.5๐ .
 ไมไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ......................
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยนอยกวา ๓.๐๐
คือ มีคาเฉลี่ย..................
เหตุปจจัยที่ทําใหสถานศึกษาไมไดรับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๕
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไมเกิน ๓ ขอ) และกําหนดระยะเวลาที่จะทําใหสถานศึกษาพัฒนาสูมาตรฐาน
๑)......................................................................................................................................................................
๒)......................................................................................................................................................................
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มาตรฐานที่ ๑๖ ผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูเรียนมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูปกครองและชุมชน
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ

คะแนน
(รอยละ) ปรับปรุง
๑๖.๑ ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพของผูเรียน
85.96
๑๖.๒ ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอครู
86.62
๑๖.๓ ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอผูบริหารสถานศึกษา
83.90
๑๖.๔ ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอสถานศึกษา
83.90
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ 85.10
ตัวบงชี้

พอใช

ระดับคุณภาพ
ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม







ผลการดําเนินการในแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๑๖.๑ ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพของผูเรียน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (85.96) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 โครงการสัมพันธชุมชน แบบสอบถาม ภาพถาย แบบสรุปกิจกรรม/โครงการ สถิตินักเรียน
วิทยุชมชน เสียงตามสาย ปายไฟวิ่งประชาสัมพันธ เว็บไซต www.td.ac.th
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๑๖.๒ ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอครู
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (86.62) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 โครงการสัมพันธชุมชน แบบสอบถาม ภาพถาย แบบสรุปกิจกรรม/โครงการ สถิตนิ ักเรียน
วิทยุชมชน เสียงตามสาย ปายไฟวิ่งประชาสัมพันธ เว็บไซต www.td.ac.th
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๑๖.๓ ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอผูบริหารสถานศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (83.90) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 โครงการสัมพันธชุมชน แบบสอบถาม ภาพถาย แบบสรุปกิจกรรม/โครงการ สถิตนิ ักเรียน
วิทยุชมชน เสียงตามสาย ปายไฟวิ่งประชาสัมพันธ เว็บไซต www.td.ac.th
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
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ตัวบงชี้ที่ ๑๖.๔ ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอสถานศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก (83.90) .
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
 โครงการสัมพันธชุมชน แบบสอบถาม ภาพถาย แบบสรุปกิจกรรม/โครงการ สถิตินักเรียน
วิทยุชมชน เสียงตามสาย ปายไฟวิ่งประชาสัมพันธ เว็บไซต www.td.ac.th
ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินการ
 ไมมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 ไมมี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษา ๒๕๕8 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (5.0๐) .
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ปการศึกษาปจจุบัน ๒๕๕9 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (4.5๐) .
๒. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๖ ของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕9 สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปาหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๖ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ
4.๐๐
ดีมาก
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑและอิงสถานศึกษา
4.5๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๖ ผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูเรียนมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูปกครอง
และชุมชน
 ไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .
เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย 4.5๐ .
 ไมไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับคุณภาพ......................
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยนอยกวา ๓.๐๐
คือ มีคาเฉลี่ย..................
เหตุปจจัยที่ทําใหสถานศึกษาไมไดรับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๖
............................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไมเกิน ๓ ขอ) และกําหนดระยะเวลาที่จะทําใหสถานศึกษาพัฒนาสูมาตรฐาน
๑)......................................................................................................................................................................
๒)......................................................................................................................................................................
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๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานดานปจจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑
.

ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็ก
เปนสําคัญ
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีคาเฉลี่ย 4.5๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเดน :
ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ครูติดตามเอาใสนักเรียนอยางสม่ําเสมอ
จุดที่ควรพัฒนา :
สงเสริมความสามารถครูในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช
เพื่อพัฒนาการเรียนรู

มาตรฐานที่ ๒ ผูบริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีคาเฉลี่ย ๔.๕๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
.
จุดเดน :
ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
มีความสัมพันธและความรวมมืออันดีกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา :
สถานศึกษาสงเสริมการบริหารงานแบบมีสวนรวม
มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจํานวนเด็ก มีทรัพยากร และสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคม
แหงการเรียนรู
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีคาเฉลี่ย ๔.0๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก
.
จุดเดน :
สถานศึกษาทรัพยากรเพียงพอตอการที่จะเปนสังคมแหงการเรียนรู
จุดที่ควรพัฒนา :
สงเสริมการใชทรัพยากรดานเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพใหมากขึ้น
มาตรฐานดานกระบวนการทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๔
.

มาตรฐานที่ ๕
.

สถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีคาเฉลี่ย ๔.๕๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเดน :
การจัดกิจกรรมใดๆ จะมีคําสั่งที่ชัดเจน และประชาสัมพันธผานเว็บไซต
ของโรงเรียน
จุดที่ควรพัฒนา :
สงเสิรมการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยางตอเนื่อง
สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เนนเด็กเปนสําคัญ
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีคาเฉลี่ย ๔.๕๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเดน :
สถานศึกษาสงเสริม กํากับดูแลใหครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ
ที่เนนเด็กเปนสําคัณและนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
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จุดที่ควรพัฒนา :

สถานศึกษาสงเสริมการผลิต การใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
พัฒนานวัตกรรมที่เอื้อตอการเรียนรู

มาตรฐานที่ ๖

สถานศึกษาสนับสนุนการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีคาเฉลี่ย ๔.0๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเดน :
สถานศึกษาสนับสนุนการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกับแหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถิ่น
จุดที่ควรพัฒนา :
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการปลูกจิตสํานึกรักบานเกิด

มาตรฐานที่ ๗

สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีคาเฉลี่ย 4.5๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเดน :
สถานศึกษามีการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
จุดที่ควรพัฒนา :
สรางความเขมแข็งและสงเสริมการมีสวนรวมของทุกคน

.

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เปนมาตรการเสริม
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีคาเฉลี่ย ๔.๕๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
.
จุดเดน :
โรงเรียนตั้งอยูในเขตชุมชนใกลสถานที่ราชการและแหลงเรียนรู
จุดที่ควรพัฒนา :
ระดมทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นมาสนับสนุนงานของสถานศึกษา
มาตรฐานดานผลผลิตทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๙ เด็กมีการพัฒนาดานรางกายเหมาะสมกับวัย
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีคาเฉลี่ย ๔.0๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเดน :
เด็กมีน้ําหนัก สวนสูง ตามเกณฑ
จุดที่ควรพัฒนา :
เด็กมีสมรรถทางกายและกลไกเหมาะสมตามวัย
มาตรฐานที่ ๑๐ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ และจิตใจเหมาะสมตามวัย
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีคาเฉลี่ย ๔.0๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก
.
จุดเดน :
เด็กราเริงแจมใส มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน ครู และผูอื่น
จุดที่ควรพัฒนา :
เด็กมีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
มาตรฐานที่ ๑๑ เด็กมีพัฒนาการดานสังคมเหมาะสมตามวัย
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีคาเฉลี่ย ๔.0๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก
.
จุดเดน :
เด็กมีความกตัญูกตเวที มีมารยาท
จุดที่ควรพัฒนา :
เด็กมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามขอตกลง
มาตรฐานที่ ๑๒ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาเหมาะสมตามวัย
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีคาเฉลี่ย ๔.0๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก
.
จุดเดน :
เด็กมีทักษะในการใชภาษาสื่อสารเหมาะสมตามวัย
จุดที่ควรพัฒนา :
เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง
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มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษาบรรลุผลตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนน
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีคาเฉลี่ย ๔.๕๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเดน :
สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา เด็กสามารถเลื่อนชั้นขึ้นไปเรียน
ในระดับพื้นฐานไดอยางราบรื่น
จุดที่ควรพัฒนา :
สถานศึกษาพัฒนาเด็กบรรลุผลตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศนและ
วัตถุประสงคปรากฏเปนอัตลักษณของเด็ก
มาตรฐานที่ ๑๔ ผูบริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูปกครองและชุมชน
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีคาเฉลี่ย 4.5๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
.
จุดเดน :
ผูปกครองและชุมชนใหการยอมรับคุณภาพการจัดการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา :
ไมมี

๓.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานดานปจจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑
.

มาตรฐานที่ ๒
.

ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีคาเฉลี่ย 4.5๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเดน :
ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูเรียน ผูปกครองและใหความรวมมือกับชุมชน
เปนอยางดี
จุดที่ควรพัฒนา :
ควรมีการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรูแกครูอยางตอเนื่อง
ผูบริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีคาเฉลี่ย 4.5๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเดน :
ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีการวางแผนทํางานลวงหนา
บริหารงานผานหัวหนางาน/หัวหนาชวงชั้น
จุดที่ควรพัฒนา :
ควรบริหารงานโดยกําหนดจุดเนนการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และ
มีประสิทธิผลผูเกี่ยวของพึงพอใจ

มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจํานวนผูเรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคม
แหงการเรียนรู
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีคาเฉลี่ย ๔.๕๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเดน :
สถานศึกษามีความพรอมทั้งบุคลากร ผูเรียน อาคารสถานที่ สื่อ
เทคโนโลยีตาง ๆ
จุดที่ควรพัฒนา :
สงเสริมการใชเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพใหมากขึ้น
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มาตรฐานดานกระบวนการทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๔
.

มาตรฐานที่ ๕
.

สถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีคาเฉลี่ย ๔.๕๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเดน :
สถานศึกษามีการบริหารโดยใชหลักการมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ
ในแตละสายชั้น และแบงการบริหารงานโดยมีคําสั่งที่ชัดเจน
จุดที่ควรพัฒนา :
สงเสริมการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยางตอเนื่อง
สถานศึกษาจัดทําและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีคาเฉลี่ย 4.5๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเดน :
สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ไดรับการปรับปรุงและทบทวนทุกป
จุดที่ควรพัฒนา :
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาอยางเต็มศักยภาพ

มาตรฐานที่ ๖

สถานศึกษาสนับสนุนการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีคาเฉลี่ย ๔.๕๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเดน :
สถานศึกษาสนับสนุนการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
จุดที่ควรพัฒนา :
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการปลูกจิตสํานึกรักบานเกิดจาก
แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น

มาตรฐานที่ ๗

สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีคาเฉลี่ย 4.5๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเดน :
สถานศึกษามีการจัดทําการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปน
ระบบ
จุดที่ควรพัฒนา :
สรางความเขมแข็งและสงเสริมการมีสวนรวมของทุกคน

.

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เปนมาตรการเสริม
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีคาเฉลี่ย 4.5๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
.
จุดเดน :
สถานศึกษาจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา :
ระดมทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นมาสนับสนุนงานของสถานศึกษา
มาตรฐานดานผลผลิตทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๙

ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีคาเฉลี่ย 4.5๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเดน :
ผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่องทุกระดับชั้น
จุดที่ควรพัฒนา :
ควรกระตุนผูเรียนใหมีมารยาทปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอ
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มาตรฐานที่ ๑๐ ผูเรียนมีความรูและสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีคาเฉลี่ย 4.5๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเดน :
ผูเรียนพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีทักษะในการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นสูประชาคมอาเซียนได
จุดที่ควรพัฒนา :
ควรมีแนวทางพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและความรูตามหลักสูตร
8 กลุมสาระวิชาใหมากขึ้น เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
มาตรฐานที่ ๑๑ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดี
ตออาชีพสุจริต
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีคาเฉลี่ย 4.5๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเดน :
ผูเรียนทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มีความภาคภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
จุดที่ควรพัฒนา :
ฝกใหผูเรียนมีทักษะในการจัดการและทํางานใหสําเร็จตามลําดับขั้นตอน
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มาตรฐานที่ ๑๒ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดและอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีคาเฉลี่ย ๔.๕๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเดน :
ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง สามารถปรับตัวเขากับเพื่อนไดเปนอยางดี
จุดที่ควรพัฒนา :
ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และ
ประเมินคาใหมากขึ้น
มาตรฐานที่ ๑๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีคาเฉลี่ย 4.5๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
.
จุดเดน :
ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เห็นคุณคาในแนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียง
จุดที่ควรพัฒนา :
ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึก และวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
มาตรฐานที่ ๑๔ ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีคาเฉลี่ย ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
.
จุดเดน :
ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ
ดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา
จุดที่ควรพัฒนา :
สงเสริมการจัดกิจกรรมที่กระตุนใหผูเรียนเกิดความมั่นใจ กลาแสดงออก
อยางเหมาะสม และใหเกียรติผูอื่น
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มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนน
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีคาเฉลี่ย 4.5๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
.
จุดเดน :
ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา
มีความชื่นชม และรวมกิจกรรม
จุดที่ควรพัฒนา :
สงเสริมผูเรียนใหชื่นชม และรวมกิจกรรมตาง ๆ มากขึ้น
มาตรฐานที่ ๑๖ ผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูเรียนมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูปกครองและชุมชน
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพของ อปท. โดยมีคาเฉลี่ย 4.5๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
.
จุดเดน :
ผูปกครองและชุมชนใหการยอมรับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา :
นักเรียนสวนใหญมีฐานะยากจน ดอยโอกาส ครอบครัวแตกแยก
ขาดความอบอุน บางครอบครัวตองยายถิ่นฐานในการทํามาหากินบอย
ผูปกครองไมคอยมีเวลาในการใหความรวมมือกับสถานศึกษา
ในการพัฒนาการศึกษา
๔. ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา
๔.๑ ผลการประเมินพัฒนาการของผูเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย
ผลการประเมินพัฒนาการของผูเรียนชั้นอนุบาลปที่ ๑ - ๒ โรงเรียนไดทําการประเมินพัฒนาการดาน
รางกาย ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา แสดงผลการประเมินดังตารางตอไปนี้
ชั้นอนุบาล
ปที่
๑
๒
เฉลี่ยรวม
ระดับคุณภาพ

จํานวน
นักเรียน
57
42

คะแนนเฉลี่ยพัฒนาการดาน
รางกาย
อารมณ
สังคม
สติปญญา
2.84
3.03
2.76
2.74
3.53
3.51
3.25
3.26
3.19
3.27
3.01
3.00
ดี
ดี
ดี
ดี

รวม
11.37
13.55

สรุปผลการประเมินพัฒนาการของผูเรียนปการศึกษา ๒๕๕9
ผลการประเมินพัฒนาการของผูเรียนชั้นอนุบาลปที่ ๑
พัฒนาการดานรางกาย
มีคาเฉลีย่ ๒.๘4
พัฒนาการดานอารมณ
มีคาเฉลีย่ 3.03
พัฒนาการดานสังคม
มีคาเฉลีย่ ๒.76
พัฒนาการดานสติปญญา
มีคาเฉลีย่ ๒.๗4
เฉลี่ยรวมทั้ง ๔ ดาน
มีคาเฉลี่ย ๒.84

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ผลการประเมินพัฒนาการของผูเรียนชั้นอนุบาลปที่ ๒
พัฒนาการดานรางกาย
มีคาเฉลีย่ 3.53
พัฒนาการดานอารมณ
มีคาเฉลีย่ 3.51
พัฒนาการดานสังคม
มีคาเฉลีย่ 3.25
พัฒนาการดานสติปญญา
มีคาเฉลีย่ 3.26
เฉลี่ยรวมทั้ง ๔ ดาน
มีคาเฉลี่ย 3.39

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

เฉลี่ย
รวม
2.84
3.39
3.12

ระดับ
คุณภาพ
ดี
ดี
ดี
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๔.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
การประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
โดยใช เครื่ องมื อประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ กษาที่ กรมส งเสริ มการปกครองท องถิ่ นได แต งตั้ งคณะทํ างานประกอบด ว ย
ผูทรงคุณวุฒิ นักบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศกผูบริหารสถานศึกษา และครูปฏิบัติการสอน จัดทําขึ้นเพื่อประเมินผล
การจัดการเรียนรูนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
การประเมินในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไดกําหนดตัวชี้วัดชั้นป เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนแตละ
ชั้นป ในระดับการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึ กษาปที่ ๑ - มัธยมศึกษาป ที่ ๓) จึ งออกแบบเครื่องมือวัดสมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน ดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) สังกัดเทศบาลตําบลออมใหญ ไดดําเนินการประเมิน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ จํานวน ๖4 คน ประถมศึกษาปที่ ๖ จํานวน 68 คน
มัธยมศึกษาปที่ ๓ จํานวน 46 คน รวมจํานวนนักเรียนที่เขารับการประเมิน จํานวน ๑78 คน โดยจัดการประเมิน
ในวันที่ ๒2 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕60 โดยมีผลการประเมินดังตารางตอไปนี้

ประถมศึกษาปที่ ๓/๑ ๓1
ประถมศึกษาปที่ ๓/2 33
๖4
รวม
คะแนนเฉลี่ย
รอยละเฉลี่ย

7.90 79.03
6.52 65.15
7.19 71.88
7.19
71.88

6.03 60.32
5.65 56.45
5.81 58.13
5.81
58.13

5.45 54.52
5.28 52.76
5.31 53.13
5.31
53.13

6.52 65.16 2.94 29.35
๖.๐๓ ๖๐.๒5 2.98 29.78
6.17 61.72 2.92 29.22
6.17
2.92
61.72
29.22

สรุปผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 7.19 คิดเปนรอยละ
๒. ความสามารถในการคิด
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 5.81 คิดเปนรอยละ
๓. ความสามารถในการแกปญหา
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๕.31 คิดเปนรอยละ
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 6.17 คิดเปนรอยละ
๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 2.92 คิดเปนรอยละ
สมรรถนะสําคัญของผูเรียนรวมทุกดาน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๕.48 คิดเปนรอยละ

รอยละ

คะแนนเฉลี่ย

รวม

รอยละ

คะแนนเฉลี่ย

รอยละ

คะแนนเฉลี่ย

รอยละ

คะแนนเฉลี่ย

รอยละ

คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนในดานความสามารถในการ
คิด
แกปญหา
ใชทักษะชีวิต
ใชเทคโนโลยี

รอยละ

สื่อสาร
คะแนนเฉลี่ย

ระดับชั้น

จํานวนผูเขาสอบ(คน)

ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

๕.๗7 ๕๗.68
๕.29 ๕2.88
๕.48 54.81
๕.48
๕4.81

71.88
58.13
๕3.13
61.72
29.22
๕4.81
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ประถมศึกษาปที่ ๖/๑ 34
ประถมศึกษาปที่ ๖/2 34
68
รวม
คะแนนเฉลี่ย
รอยละเฉลี่ย

๕.97 ๕9.71
5.68 56.76
5.82 58.24
5.82
58.24

6.68 66.76
6.76 67.65
6.72 67.21
6.72
67.21

5.68 56.76
5.47 54.71
5.57 55.74
5.57
55.74

7.41 74.12 4.50 45.00
7.88 78.82 4.56 45.59
7.65 76.47 4.53 45.29
7.65
4.53
76.47
45.29

สรุปผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๕.82 คิดเปนรอยละ
๒. ความสามารถในการคิด
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 6.72 คิดเปนรอยละ
๓. ความสามารถในการแกปญหา
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 5.57 คิดเปนรอยละ
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 7.65 คิดเปนรอยละ
๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 4.53 คิดเปนรอยละ
สมรรถนะสําคัญของผูเรียนรวมทุกดาน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 6.06 คิดเปนรอยละ

รอยละ

คะแนนเฉลี่ย

รวม

รอยละ

คะแนนเฉลี่ย

รอยละ

คะแนนเฉลี่ย

รอยละ

คะแนนเฉลี่ย

รอยละ

คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนในดานความสามารถในการ
คิด
แกปญหา
ใชทักษะชีวิต
ใชเทคโนโลยี

รอยละ

สื่อสาร
คะแนนเฉลี่ย

ระดับชั้น

จํานวนผูเขาสอบ(คน)

ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

6.05 60.47
6.07 60.71
6.06 60.59
6.06
60.59

๕8.24
67.21
55.74
76.47
45.29
60.59

มัธยมศึกษาปที่ ๓/๑
มัธยมศึกษาปที่ ๓/๒
รวม
คะแนนเฉลี่ย
รอยละเฉลี่ย

24
22
46

5.33 53.33
5.45 54.55
5.39 53.91
5.39
53.91

4.38 43.75
4.50 45.00
4.43 44.35
4.43
44.35

5.92 59.17
5.95 59.55
5.93 59.35
5.93
59.35

6.42 64.17 3.79 37.92
7.86 78.64 4.05 40.45
7.11 71.09 3.91 39.13
7.11
3.91
71.09
39.13

สรุปผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๕.39 คิดเปนรอยละ
๒. ความสามารถในการคิด
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 4.43 คิดเปนรอยละ
๓. ความสามารถในการแกปญหา
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 5.93 คิดเปนรอยละ
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 7.11 คิดเปนรอยละ
๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 3.91 คิดเปนรอยละ
สมรรถนะสําคัญของผูเรียนรวมทุกดาน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 5.36 คิดเปนรอยละ

รอยละ

คะแนนเฉลี่ย

รวม

รอยละ

คะแนนเฉลี่ย

รอยละ

คะแนนเฉลี่ย

รอยละ

คะแนนเฉลี่ย

รอยละ

คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนในดานความสามารถในการ
คิด
แกปญหา
ใชทักษะชีวิต
ใชเทคโนโลยี

รอยละ

สื่อสาร
คะแนนเฉลี่ย

ระดับชั้น

จํานวนผูเขาสอบ(คน)

ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

5.17 51.67
5.56 55.64
5.36 53.57
5.36
53.57

๕3.91
44.๓๕
59.35
71.09
39.13
53.57
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๔.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุมสาระทุกระดับชั้น
๔.๓.๑ ผลพัฒนาการเด็กระดับการศึกษาปฐมวัย
จํานวนเด็กที่ไดผลการประเมินระดับคุณภาพ(คน)
อนุบาล ๑
อนุบาล ๒
อนุบาล ๓

พัฒนาการดาน
๑. ดานรางกาย
๒. ดานอารมณ-จิตใจ
๓. ดานสังคม
๔. ดานสติปญญา
รวม

ดี

5๖
5๕
5๓
5๕

พอใช

1
2
4
2
57

ปรับปรุง

-

ดี

พอใช

3๙
3๔
3๘
3๗

ปรับปรุง

3
8
4
5
42

-

ดี

พอใช

ปรับปรุง

หมายเหตุ : ใหนําเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย
๔.๓.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไปทุกกลุมสาระการเรียนรูทุกระดับชั้น ปการศึกษา ๒๕๕9
ระดับประถมศึกษา
กลุมสาระการเรียนรู
1.
2.
3.
4.

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพฯ
8. ภาษาตางประเทศ
รอยละเฉลี่ยของระดับชั้น

ระดับมัธยมศึกษา
กลุมสาระการเรียนรู
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร
๓. วิทยาศาสตร
๔. สังคมศึกษาฯ
๕. ประวัติศาสตร
๖. สุขศึกษาและพลศึกษา
๗. ศิลปะ
๘. การงานอาชีพฯ
๙. ภาษาตางประเทศ
รอยละเฉลี่ยของระดับชั้น

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
423
423
423
423
423
423
423
423
423
๑๐๐

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
19๖
19๖
19๖
19๖
19๖
19๖
19๖
19๖
19๖
๑๐๐

รอยละของนักเรียนที่ไดผลการเรียนระดับดี(๓)ขึ้นไป

ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖

49.30
52.11
5.63
50.70
60.56
38.03
64.79
25.35
๓๔.๑๘
38.50

27.27
20.78
15.58
53.25
18.18
38.96
59.74
31.17
3.90
29.87

30.00
54.29
8.57
52.86
37.14
38.57
65.71
27.14
4.29
35.40

46.97
83.33
34.85
54.55
60.61
87.88
81.82
65.15
24.24
59.93

18.57
30.00
30.00
71.43
58.57
30.00
78.57
72.86
24.29
46.03

14.49
49.28
43.48
47.83
47.83
52.17
89.96
75.36
30.43
49.76

รอยละของนักเรียนที่ไดผลการเรียนระดับดี(๓)ขึ้นไป
ม.๑

ม.๒

ม.๓

44.59
39.19
36.49
36.49
32.43
74.32
60.81
67.57
21.62
45.95

41.77
29.11
35.44
29.11
43.04
82.28
62.03
34.18
18.99
41.77

23.26
18.60
48.84
39.53
74.42
74.42
65.12
60.47
25.58
47.80

รอยละ
เฉลี่ยของ
กลุมสาระ
31.10
48.30
23.02
55.10
47.15
47.60
73.43
49.51
20.22

รอยละ
เฉลี่ยของ
กลุมสาระ
36.54
28.97
40.26
35.04
49.96
77.01
62.65
54.07
22.06
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๔.๔ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๕9
คะแนนเฉลี่ยรายกลุมสาระการเรียนรู

ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖
มัธยมศึกษาปที่ ๓

คะแนนเฉลี่ยรวม

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

๕๕.65
48.28

48.01
48.35

28.49
28.20

34.63
25.94

36.97
32.15

(ปปจจุบนั )

คะแนน
เฉลี่ยรวม

ผลตางคะแนน
๒ ปการศึกษา

ยอนหลัง ๑ ป

ป ๕9

ป ๕8

40.75
36.58

- 3.90

๔๔.๖๕
๓๖.๑๘

0.40

หมายเหตุ : ผลตางคะแนนถาปปจจุบันคะแนนเฉลี่ยมีผลตางลดลงต่ํากวาปที่ผานมาใหใสคาเปนลบ

๔.๕ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ปการศึกษา ๒๕๕9
ระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ ๑
ประถมศึกษาปที่ ๒
ประถมศึกษาปที่ ๓
ประถมศึกษาปที่ ๔
ประถมศึกษาปที่ ๕
ประถมศึกษาปที่ ๖
มัธยมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๓

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค

จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด

รวม
รอยละเฉลี่ย

ดีเยี่ยม

จํานวน

71
77
70
66
70
69
74
79
43
619
๑๐๐

๗1
62
39
13
16
32
36
52
35

รอยละ

จํานวน

๑๐๐.๐๐
87.32
54.93
18.31
22.54
45.07
50.70
73.24
49.30
356
56.60

ดี

15
31
51
54
37
31
27
8

ผาน

รอยละ

จํานวน

19.48
40.26
66.23
70.13
48.05
40.26
35.06
10.39
254
41.03

2
7
-

ไมผาน

รอยละ

จํานวน

2.82
12.36
-

-

9
1.45

รอยละ

-

-

๔.๖ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห เขียน ปการศึกษา ๒๕๕9
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๑
ประถมศึกษาปที่ ๒
ประถมศึกษาปที่ ๓
ประถมศึกษาปที่ ๔
ประถมศึกษาปที่ ๕
ประถมศึกษาปที่ ๖
มัธยมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๓

รวม
รอยละเฉลี่ย

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
71
77
70
66
70
69
74
79
43
619

๑๐๐

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ การอานคิด วิเคราะห และเขียน

ดีเยี่ยม

จํานวน
13
45
16
13
11
14
8
29
29

รอยละ
18.99
59.46
19.70
15.49
14.49
21.88
8.99
57.14
51.47

178
28.76

จํานวน
32
14
39
48
59
55
59
48
14

ดี

รอยละ
44.30
20.27
59.09
81.69
85.51
78.13
78.65
40.82
48.53

368
59.45

จํานวน
22
17
15
5

-

ผาน

รอยละ
31.65
17.57
21.21
2.82

-

7
2

12.36
2.04

-

-

68
10.99

ไมผาน

จํานวน
4
1

รอยละ
5.06
2.70

-

-

5
0.81
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๔.๗ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปการศึกษา ๒๕๕9
จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด

ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๑
ประถมศึกษาปที่ ๒
ประถมศึกษาปที่ ๓
ประถมศึกษาปที่ ๔
ประถมศึกษาปที่ ๕
ประถมศึกษาปที่ ๖
มัธยมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๓

รวม
รอยละเฉลี่ย

71
77
70
66
70
69
74
79
43
619

๑๐๐

จํานวน/รอยละของนักเรียนที่ผานหรือไมผาน
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

จํานวน
71
77
70
66
70
69
74
79
43

ผาน

๖1๙
๑๐๐

รอยละ

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

จํานวน
-

ไมผาน

-

รอยละ
-

ตอนที่ ๔

สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช
จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพมาตรฐานทั้ ง ระดั บ การศึ ก ษาปฐมวั ย และระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ผลการประเมินพัฒนาการ และผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนทั้ง ๕ ดาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ สถานศึกษาไดวิเคราะหขอมูลเพื่อสรุปผลการพัฒนา
และวางแนวทางการนําไปใชพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ดังนี้
๑. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวม
๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
ดานปจจัยทางการศึกษา

สําคัญ

มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปน

คณะครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจริยธรรม คุณธรรมเปนที่ยอมรับของชุมชน มีความสามารถในการจัด
ประสบการณ การเรียนรูที่เน นเด็กเป นสํ าคั ญ ปฏิ บัติ ตนเป นตั วอยางที่ ดีแกผูเรียน เสียสละอุทิศตน มุงมั่น ที่จ ะ
พัฒ นาผู เรีย นและการเรีย นการสอน ใช วิธีการประเมินผลอยางหลากหลายและนํ าผลที่ ไดมาปรับปรุงแกไข พั ฒนา
คุณภาพการสอน ครูมีวุฒิและความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ ทั้งยังเอาใจใสผูเรียนทั้งดานการเรียน
ความประพฤติ ทําใหคณะครู ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชนใหความรวมมือชวยเหลือกับทางโรงเรียนเปนอยางดี
มาตรฐานที่ ๒ ผูบริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษา
ผูบริหารมีภาวะผูนํา บริหารจัดการแบบมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจและมีหลักการในการมอบหมาย
งาน ปฏิบัติตนเปนตัวอยาง มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความคิดริเริ่ม และเปนผูนําทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มอบหมายงานใหตามวิชาเอก/โท และตามความถนัด ทําใหผูเกี่ยวของพอใจมุงมั่นปฏิบัติงานใหสําเร็จ
และเกิดผลดี แตงกายสุภาพ มีสุขอนามัยดี วางตนไดเหมาะสมกับเกียรติยศและศักดิ์ศรี
มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจํานวนเด็ก มีทรัพยากร และสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคม
แหงการเรียนรู
สถานศึกษามีจํานวนผูเรียนและอายุตามเกณฑ และยังไดรับความนิยมจากผูปกครอง โดยผูปกครองสงบุตร
หลานเขามาเรียนจํานวนมาก ทั้งนี้เพราะความมุงมั่นและอุทิศตนในการพัฒนาการเรียนการสอนทั้งของคณะครูและ
ผูบริหาร ทําใหสถานศึกษาไดรับความเชื่อมั่นและพึงพอใจจากชุมชน และนอกจากนั้นสถานศึกษายังมีอาคารเรียน
หองเรียน หองพิเศษ เชน หองคอมพิวเตอร หองดนตรี หองนาฏศิลป หองพยาบาล หองวิทยาศาสตร หองเรียน
ภาษาอังกฤษ หองสมุด หองเรียนรูที่มีอุปกรณเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมและสื่อตาง ๆ ที่เอื้อตอ
การจัดการศึกษาพอสมควร จัดทรัพยากรและงบประมาณเพื่อใหเกิดประโยชนแกคณะครู และผู เรียนในการจัด
การศึกษาและมีเพียงพอกับการปฏิบัติงาน
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ดานกระบวนการทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
สถานศึกษามีการบริหารงานแบบมีสวนรวมและกระจายอํานาจ มีการจัดทําแผนการปฏิบัติการประจําป
แผนกลยุทธที่สอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาของชาติ คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครู ชุมชน ผูเรียน
รวมกัน พัฒ นาคุ ณภาพการศึกษา มีการนิเทศติดตามผลการดําเนินงาน มีการประเมิน ผลและนําผลมาปรับปรุง
พัฒนางานและจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดและเผยแพรตอสาธารณชน
มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เนนเด็กเปนสําคัญ
ครูปฐมวัยมีการจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีการพัฒนาบุคลากรให
การอบรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีการทําแผนการจัดการเรียนรู ประสบการณ เรียนรู รวมทั้ง
การใชสื่อ แหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา พัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมทั้งทางรางกาย สติปญญา อารมณ
และสังคม
มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
สถานศึกษามีการแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น เปนสื่อการเรียนการ
สอน ใหผูเรียนไดศึกษาคนควา ทําใหผูเรียนภาคภูมิใจและรักทองถิ่นของตนเองมากขึ้น
มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สถานศึกษาจัดระบบการบริหารและสารสนเทศ มีการพัฒ นามาตรฐานการศึกษา ดําเนินงานประเมิน
คุ ณ ภาพตามาตรฐานการศึ ก ษาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ก ารจั ด ทํ าโครงการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา และจัดทํารายงานคุณภาพประจําปเพื่อรายงานตนสังกัดและสาธารณชน มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
วางแผนการประเมินและนําผลมาดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เปนมาตรการเสริม
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมให ผูเรียนได แสดงความถนั ดและความสามารถพิ เศษของผู เรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพ จัดกิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ เชน กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมสัปดาหหองสมุด กิจกรรม
สัป ดาห วิทยาศาสตร กิ จ กรรมที่ ส นั บ สนุ น ด านการพั ฒ นาทางด านรางกาย เช น กิ จกรรมแข งขั น กีฬ าสี ป ระจําป
กิจกรรมที่สนับสนุนปลูกฝงความเปนประชาธิปไตย เชน การเลือกตั้งกรรมการนักเรียนประจําป กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี เชน กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันเขาพรรษา กิจกรรมที่ปลูกฝงความกตัญู
กตเวที เชน กิจกรรมวันวันแมแหงชาติและกิจกรรมวันพอแหงชาติ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ชวยสืบสานและสรางสรรค
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาไทยและคานิยมที่ดีงาม ปลูกฝงและสงเสริมความเปนประชาธิปไตย
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ดานผลผลิตทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๙ เด็กมีการพัฒนาดานรางกายเหมาะสมกับวัย
ผูเรี ยนมี สุขนิ สั ย ในการดู แลรั กษาสุ ขภาพ และป องกั น ตนเองจากเกิ ด อุบั ติ เหตุ มี น้ํ าหนั ก ส วนสู ง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ครูผูไดจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนรูจักดูแลสุขภาพรางกาย เชน แปรงฟ นหลัง
รับประทานอาหารกลางวัน
มาตรฐานที่ ๑๐ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ และจิตใจเหมาะสมตามวัย
ผูเรียนมีสุขภาพจิตดี มีความมั่นใจ ยิ้มแยมแจมใส ราเริง กลาแสดงออกอยางเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธที่ดี
เขากับเพื่อน ครูไดดี
มาตรฐานที่ ๑๑ เด็กมีพัฒนาการดานสังคมเหมาะสมตามวัย
ผูเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมหอง มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน ตั้งใจและมีความพยายาม
ที่จะทํางานใหดี สามารถทํางานรวมกับเพื่อนอยางมีความสุขและมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน
มาตรฐานที่ ๑๒ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาเหมาะสมตามวัย
ผูเรียนมีทักษะในการใชกลามเนื้อใหญกลามเนื้อเล็กไดอยางคลองแคลว มีการสังเกต สํารวจ และการกะ
ประมาณ มีทักษะในการสื่อสารและสามารถใชประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ไดพอสมควร สามารถบอกสิ่งตาง ๆ รอบตัว
และตัวเอง นักเรียนมีความสนใจหนังสือตางๆ ที่ไดพบเห็นและรูจักการตั้งคําถามเพื่อหาคําตอบที่ตอง การรูไดดวย
ตนเองทั้งจากการดูและการเลาเรื่องของครู
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษาบรรลุผลตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนน
ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยและใหบริการดานสถานที่
วัสดุ อุ ป กรณ วิช าการ และอื่ น ๆ ของสถานศึ กษา เขารวมเป น คณะกรรมการศึกษา ให ความร วมมือในการจั ด
กิจกรรมที่สนับ สนุนการศึกษาของสถานศึกษา และใหการสนับสนุนทรัพยากรปจจัยตางๆ ในการจัดและพัฒ นา
การศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ ผูบริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูปกครองและชุมชน
ผูปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจ ยอมรับความรู ความสามารถ ทักษะ การกีฬา ความมีวินัย จริยธรรม และ
พฤติกรรมที่พึงประสงคของผูเรียน ตลอดจนมีความพึงพอใจในความประพฤติ การปฏิบัติตนตามมาตรฐาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษาและครู พึงพอใจในการใหคําปรึกษา แนะนําตลอดจนการชวยเหลือดาน
อื่น ๆ แกชุมชนและสวนรวม
๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดานปจจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
คณะครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจริยธรรม คุณธรรมเปนที่ยอมรับของชุมชน เปนตัวอยางที่ดีแกผูเรียน
เสียสละอุทิศตน มุงมั่นที่จะพัฒนาผูเรียนและการเรียนการสอน ใชวิธีการประเมินผลอยางหลากหลายและนําผลที่
ไดมาปรับปรุงแกไข พัฒนาคุณภาพการสอน ครูมีวุฒิและความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ ทั้งยังเอาใจใส
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ผูเรียนทั้งดานการเรียนความประพฤติ ทําใหคณะครู ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชนใหความรวมมือชวยเหลือกับ
ทางโรงเรียนเปนอยางดี
มาตรฐานที่ ๒ ผูบริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา
ผูบริหารมีภาวะผูนํา บริหารจัดการแบบมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจและมีหลักการในการมอบ หมาย
งาน ปฏิบัติตนเปนตัวอยาง มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความคิดริเริ่ม และเปนผูนําทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มอบหมายงานใหตามวิชาเอก/โท และตามความถนัด ทําใหผูเกี่ยวของพอใจมุงมั่นปฏิบัติ งานใหสําเร็จ
และเกิดผลดี แตงกายสุภาพ มีสุขอนามัยดี วางตนไดเหมาะสมกับเกียรติยศและศักดิ์ศรี
มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจํานวนเด็ก มีทรัพยากร และสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปน
สังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษามีการจัด สภาพแวดลอมที่ สงเสริมการพั ฒ นาของผูเรียนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
สามารถศึกษาและคนควาดวยตนเองไดในทุ กที่ ทั้ งตามธรรมชาติและเทคโนโลยีที่สถานศึกษาจัดให มี กิจกรรม
สงเสริมการใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา มีกิจกรรมที่ สงเสริ มสุขภาพและอนามัย ตลอดจนความ
ปลอดภัยในดานตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสถานศึกษา ประเมินและนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงงาน
ทุกครั้ง
ดานกระบวนการทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
สถานศึกษามีการบริหารงานแบบมีสวนรวมและกระจายอํานาจ มีการจัดทําแผนการปฏิบัติการประจําป
แผนกลยุทธที่สอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาของชาติ คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครู ชุมชน ผูเรียน
รวมกัน พัฒ นาคุ ณภาพการศึกษา มีการนิเทศติดตามผลการดําเนินงาน มีการประเมิน ผลและนําผลมาปรั บปรุง
พัฒนางานและจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดและเผยแพรตอสาธารณชน
มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดทําและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สถานศึกษามีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ครูจัดทําแผนการ
เรียนรูที่ตอบสนองความถนัด และความสามารถของผูเรียน มี การจัดกิ จกรรมที่ สนั บสนุ นการเรียนการสอน เช น
กิจกรรมวิทยาศาสตร กิจกรรมวันภาษาไทยเปนตน มีการนิเทศและนําผลมาพัฒนาปรับปรุง มีสื่อทั้งเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมตางๆ รวมทั้งแหลงการเรียนรูและภูมปิ ญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
สถานศึกษามีการแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น เปนสื่อการเรียนการ
สอน ใหผูเรียนไดศึกษาคนควา ทําใหผูเรียนภาคภูมิใจและรักทองถิ่นของตนเองมากขึ้น
มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สถานศึกษาจัดระบบการบริหารและสารสนเทศ มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ดําเนินงาน ประเมิน
คุ ณ ภาพและจั ด ทํ ารายงานคุ ณ ภาพประจํ า ป เพื่ อ รายงานต น สั งกั ด และสาธารณชน หน ว ยงานต น สั งกั ด และ
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สถานศึกษารวมกันดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ แตงตั้งคณะกรรมการวางแผนการประเมินและนําผลมา
ดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เปนมาตรการเสริม
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมให ผูเรียนได แสดงความถนั ดและความสามารถพิ เศษของผู เรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพ จัดกิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ เชน กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมสัปดาหหองสมุด กิจกรรม
สัป ดาห วิทยาศาสตร กิ จ กรรมที่ ส นั บ สนุ น ด านการพั ฒ นาทางด านรางกาย เช น กิ จกรรมแข งขั น กีฬ าสี ป ระจําป
กิจกรรมที่สนับสนุนปลูกฝงความเปนประชาธิปไตย เชน การเลือกตั้งกรรมการนักเรียนประจําป กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี เชน กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันเขาพรรษา กิ จกรรมที่ปลูกฝงความกตัญู
กตเวที เชน กิจกรรมวันวันแมแหงชาติและกิจกรรมวันพอแหงชาติ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ชวยสืบสานและสรางสรรค
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาไทยและคานิยมที่ดีงาม ปลูกฝงและสงเสริมความเปนประชาธิปไตย
ดานผลผลิตทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๙ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
ผูเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องตนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ แตงกายสุภาพเรียบรอย มีสัมมาคารวะตอพอ แม ครูและผูใหญ มีความซื่อสัตยสุจริ ต มีความ
กตัญูกตเวที มีเมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ ประหยัดรูจักใชทรัพยสิ่งของสวนตนและสวนรวมอยางคุมคา ภูมิใจใน
วัฒนธรรมและความเปนไทย ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ ๑๐ ผูเรียนมีความรูและสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัด สามารถใชภาษาพูดและนําเสนอขอมูลดวยความ
ถูกตอง และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรูไดเหมาะสมกับกาลเทศะและวิธีการ
มาตรฐานที่ ๑๑ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจต
คติที่ดีตออาชีพสุจริต
ผูเรียนมีทักษะในการจัดการและทํางานให สําเร็จ มี ความพากเพี ยรพยายาม ขยัน อดทน ละเอีย ด
รอบคอบในการทํางาน ทํ างานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข พั ฒ นางานและภู มิใจในผลงานของตนเอง ทํางาน
รวมกับผูอื่นได มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ ๑๒ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดและอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข
ผูเรียนสามารถเปรียบเทียบ จัดลําดับขอมูล ตรวจสอบ เชื่อมโยงและสรุปเหตุผลจนสามารถ คาดการณ
กําหนดเปาหมาย และแนวทางการตัดสินใจได มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีจินตนาการ
มาตรฐานที่ ๑๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผูเรียนสนใจแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ รูจักการสรุปประเด็น และจดบันทึกขอมูลความรูที่ไดจาก
แหลงเรียนรู มีวิธีการเรียนรูของตนเอง สามารถเรียนรูรวมกับผูอื่น และสนุกกับการเรียนรู
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มาตรฐานที่ ๑๔ ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ
ผูเรี ยนมี สุขนิ สั ย ในการดู แลรั กษาสุ ขภาพ และป องกั น ตนเองจากเกิ ด อุบั ติ เหตุ มี น้ํ าหนั ก ส วนสู ง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ป องกัน ตนเองจากสิ่งเสพติด ใหโทษและหลี กเลี่ย งสภาวะที่ เสี่ ยงตอความรุนแรง
โรคภัยและอุบัติเหตุ มีความมั่นใจ ยิ้มแยมแจมใส ราเริง กลาแสดงออกอยางเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธที่ดีเขากับ
เพื่อน ครูไดดี รวมกิจกรรมนันทนาการหรือกิจกรรมทางวิชาการที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น
มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนน
ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยและใหบริการดานสถานที่
วัสดุ อุปกรณ วิชาการ และอื่น ๆ ของสถานศึกษาแกชุมชน เขารวมเปนคณะกรรมการศึกษา ใหความรวมมือในการ
จัดกิจกรรมที่สนับสนุนการศึกษาของสถานศึกษา และใหการสนับสนุนทรัพยากรปจจัยตางๆ ในการจัดและพัฒนา
การศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๖ ผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูเรียนมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูปกครองและชุมชน
ผูปกครองชุมชนมีความพึงพอใจ ยอมรับความรู ความสามารถ ทักษะ การกีฬา ความมีวินัย จริยธรรม และ
พฤติกรรมที่พึงประสงคของผูเรียน ตลอดจนมีความพึงพอใจในความประพฤติ การปฏิบัติตนตามมาตรฐาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษาและครู พึงพอใจในการใหคําปรึกษา แนะนําตลอดจนการชวยเหลือดาน
อื่น ๆ แกชุมชนและสวนรวม
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
๒. โครงการประกันคุณภาพภายใน
๓. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๔. โครงการวิจัยในชั้นเรียน
๕. โครงการนิเทศภายใน
๖. โครงการเขาคายวิชาการ
๗. โครงการสงเสริมความเปนทางวิชาการ
๘. โครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม
๙. โครงการเขาคายลูกเสือเนตรนารี
๑๐. โครงการแขงขันกีฬาสี
๑๑. โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู
๑๒. โครงการสงเสริมทักษะชีวิต
๑๓. โครงการสงเสริมสุนทรียทางดนดนตรี
๑๔. โครงการสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย
๑๕. โครงการซอมแซมประตูเหล็กอาคาร ๓ และ ๔
๑๖. โครงการซอมฝาเพดานอาคาร ๓
๑๗. โครงการพัฒนาอาคารอเนกประสงค
๑๘. โครงการสรางหลังคาเชื่อมตอระหวางอาคาร ๓
และอาคาร ๔

ปจจัยสนับสนุน
บุคลากรทุกฝายใหการสนับสนุน
ความพรอมเพรียงของบุคลากรในฝาย
ฝายบริหารใหความสนใจ
การแกไขปญหาของนักเรียน
การแกไขผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การเสริมความรูนอกหองเรียน
การสงนักเรียนเขารวมแขงขันความสามารถทางวิชาการ
ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคไดรับการพัฒนาดีขึ้น
ผูเรียนกลาแสดงออกมากขึ้น
ผูเรียนมีการแสดงออกในดานความสามัคคี
ผูเรียนไดประสบการณตรง
ผูเรียนมีทักษะชีวิต รูจักการแกปญหา
ผูเรียนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
ผูเรียนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
ปองกันทรัพยสินของทางราชการ
ปองกันนกพิราบเขาไปทํารัง
ติดตั้งพัดลมและไฟฟา
ปองกันแดดฝน
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โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ (ตอ)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
๑๙. โครงการสัมพันธชุมชน
๒๐. โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา
๒๑. โครงการพัฒนาภูมิทัศนหนาอาคาร ๔

ปจจัยสนับสนุน
ชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอน
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ
ปูตัวหนอน

๒. จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
๒.๑ วิเคราะหสถานศึกษาจากผลการประเมิน
ปจจัยภายในสถานศึกษา
จุดเดน
จุดออน
๑. ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีคุณธรรมจริยธรรม มีความคิด
๑. พัฒนาแหลงเรียนรูและสื่อ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและกลาเปลี่ยนแปลง
การเรียนของนักเรียน เชน หองสมุดใหทันสมัย
๒. ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีมนุษยสัมพันธ มีเทคนิคในการบริหาร
และมีหนังสือสําหรับคนควาที่หลากหลาย
๓. ผูบริหารสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา
๒. พัฒนาสนามเด็กเลน และจัดหาอุปกรณใหเพียงพอ
จัดใหมีระบบการประเมินคุณภาพภายใน
๓. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น
๔. สงเสริมการใชแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษาอยางหลากหลาย ๔. พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการจัด
๕. ครูมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความรูความสามารถในการ
การเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนน
จัดการเรียนการสอน
ผูเรียนเปนสําคัญ และสงเสริมใหครูใชกระบวน
๖. ครูมีคุณธรรมจริยธรรม พูดจาไพเราะ แตงกายสุภาพ
วิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาศักยภาพผูเรียน ฝกฝน
เรียบรอย มีความรับผิดชอบตอหนาที่
ใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง
๗. ครูเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี
รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
อนุรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดทรัพยากร
5. ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาทักษะในการคิด
๘. จัดระดมทรัพยากรตางๆ เพื่อสงเสริมการเรียนรูของ
วิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาใหมากขึ้น
นักเรียน
6. ควรมีแนวทางพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและความรู
๙. จัดกิจกรรมและสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกอยาง
ตามหลักสูตร 8 กลุมสาระวิชาใหมากขึ้น เพื่อให
หลากหลาย
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
๑๐. มุงเนนคุณภาพของผูเรียนใหสอดคลองกับ
7. นักเรียนสวนใหญมีฐานะยากจน ดอยโอกาส
ความตองการของหลักสูตร
ครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุน
๑๑. สถานศึกษาใหความรวมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรม
บางครอบครัวตองยายถิ่นฐานในการทํามาหากิน
ตางๆ ซึ่งกันและกัน
บอย ผูปกครองไมคอยมีเวลาในการรวมมือกับ
๑๒. หนวยงานตนสังกัดใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา
สถานศึกษาในการพัฒนาการศึกษา
ดวยการจัดหาครูในกลุมสาระที่ขาดแคลนมาเพิ่ม
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วิเคราะหสถานศึกษาจากผลการประเมิน (ตอ)
ปจจัยภายนอกสถานศึกษา
จุดเดน
จุดออน
๑. บริเวณโดยรอบสถานศึกษามีโรงงานอุตสาหกรรม
๑. สถานศึกษามีบริเวณคับแคบไมเหมาะสมกับจํานวน
ขนาดเล็กและขนาดกลางตั้งอยูรายรอบทําใหเกิด
นักเรียน การขยายพื้นที่ดําเนินการไมไดเพราะติดวัด
การสนับสนุนการจัดการศึกษาไดหลากหลายรูปแบบ
ลําคลองและถนน
๒. โรงเรียนตั้งอยูในแหลงชุมชน การคมนาคมสะดวก
๒. การสงเสริมกิจกรรมนันทนาการกลางแจงใหนักเรียน
๓. มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยการจัดอบรม
จึงกระทําไมไดครบทุกกิจกรรม
และศึกษาดูงาน
๓. การใชเทคโนโลยีผูเรียนมุงเนนการเลนเกมมากกวา
๔. โรงเรียนไดรับการยอมรับจากชุมชน
การคนหาความรู
๕. มีแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลายและ
๔. สถานศึกษาอยูในแหลงชุมชนที่มีภาวะเสี่ยง
มีสถานที่สําคัญใกลสถานศึกษา
๓. ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
๑. สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาผูเรียนดานทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห แกปญหาและ
ใชชุมชนเปนแหลงการเรียนรู ตลอดจนผูเรียนสามารถปฏิบัติงานไดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร และใชขอมูล
มาเปรียบเทียบเพื่อชวยในการตัดสินใจ
๒. สงเสริมใหครูสอดแทรกจริยธรรม คุณธรรม การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกนักเรียนทุกคน
๓. จัดกิจกรรมใหผูเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชนมากขึ้นและหลากหลาย ผูเรียนมีโอกาสไดเลือกตาม
ความสนใจและความถนัดตามศักยภาพของตนเอง และรูจักการนําเทคโนโลยีมาใชในการออกแบบ ศึกษาคนควา
ใหมากขึ้น
๔. สงเสริมใหผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี – นาฏศิลป และกีฬามากขึ้น โดย
การจัดหาอุปกรณตางๆใหมากขึ้นและหลากหลาย อาจผลิตขึ้นเองโดยสถานศึกษาจัดบริการวัสดุอุปกรณให จัดซื้อ
โดยใชงบประมาณของเทศบาล
๕. มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยการจัดใหมีการทัศนศึกษา อบรม ดูงาน จัดหา
เอกสารและเทคโนโลยีตางๆใหครูไดศึกษา คนควา พัฒนาการเรียนการสอนและใชเทคโนโลยีไดดวยตนเอง
๖. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมประเพณีและเปนตัวอยางที่ดี ชุมชนใหการยอมรับครูและ
โรงเรียนเปนอยางดี ครูจึงตองรักษาไวปฏิบัติใหดียิ่งขึ้นและปฏิบัติไดครบทุกคน
๗. สงเสริมใหชุมชนเขารวมมือกับโรงเรียนใหมากขึ้น โดยคณะครูตองเปนผูเสียสละ จริงใจในการ
แกปญหาตางๆของเด็กและชุมชน ชวยเหลืองานตางๆของชุมชน
๘. จัดภูมิทัศนใหดูรมรื่น ปลอดภัย และเอื้อตอการเรียนรูใหมากขึ้น โดยใชพื้นที่ทุกสวนใหเกิดประโยชน
มากที่สุด
๙. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทองถิ่น ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย สอดคลอง
และเหมาะสมกับผูเรียนเพื่อใหไดประสิทธิภาพตรงตามเปาหมาย
๑๐. จัดกิจกรรมตางๆที่สงเสริมใหผูเรียนรักการอาน และติดตามการอานของนักเรียนอยางตอเนื่อง
๑1. เรงรัดพัฒนาความพรอมในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหแกสถานศึกษาและหนวยงาน
การศึกษาในตนสังกัดเพื่อการเรียนรูและการบริหารจัดการ

ภาคผนวก
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รายละเอียดผลการจัดการเรียนรู (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงรายละเอียดทุกระดับ)
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
ระดับชั้น
ชั้นอนุบาลปที่ ๑/๑
ชั้นอนุบาลปที่ ๑/๒
รวม
คาเฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพ
สรุปพัฒนาการ

ผลพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาลปที่ ๑

จํานวน
เด็ก
ที่ประเมิน
๒9
28
57

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ
ดานอารมณ
ดาน
ดาน
ดานรางกาย
จิตใจ
สังคม
สติปญญา
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
2.90
3.43
2.81
2.76
2.79
2.63
2.74
2.73
5.69
6.06
5.54
5.48
2.84
3.03
2.76
2.74
ดี
ดี
ดี
ดี
๓
๓
๓
๓

รวม

คาเฉลี่ย

11.88
10.88
22.77
11.39

2.97
2.72
5.69
2.84

ผลพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาลปที่ ๒

ระดับชั้น
ชั้นอนุบาลปที่ ๒/๑
ชั้นอนุบาลปที่ ๒/๒
รวม
คาเฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพ
สรุปพัฒนาการ

จํานวน
เด็ก
ที่ประเมิน
21
21
42

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ
ดานอารมณ
ดาน
ดาน
ดานรางกาย
จิตใจ
สังคม
สติปญญา
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
3.69
3.65
3.52
3.48
3.38
3.10
2.98
3.05
7.07
6.74
6.50
6.53
3.53
3.51
3.25
3.26
ดี
ดี
ดี
ดี
๓
๓
๓
๓

รวม

คาเฉลี่ย

13.10
12.51
25.60
12.80

3.27
3.12
6.39
3.19

สรุป
ระดับ
คุณภาพ
พัฒนาการ
ดี
ดี
ดี

สรุป
ระดับ
คุณภาพ
พัฒนาการ
ดี
ดี
ดี
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู ชั้น ป.๑ ปการศึกษา ๒๕๕9
กลุมสาระการเรียนรู นักเรียน
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร
๓. วิทยาศาสตร
๔. สังคมศึกษา ฯ
๕. ประวัติศาสตร
๖. สุขศึกษาและพลฯ
๗. ศิลปะ
๘. การงานอาชีพฯ
๙. ภาษาตางประเทศ
รวม
รอยละ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู

ที่เขา
สอบ

๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

๗1
๗1
๗1
๗1
๗1
๗1
๗1
๗1
๗1
639

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19
17
19
10
8
4
4
7
30
118

2
3
12
1
7
2
4
2
29
62

5
7
21
8
5
19
3
10
11
89

10
7
15
16
8
19
14
34
1
124

12
12
3
20
16
23
30
12
0
128

15
18
1
10
17
4
15
3
0
83

8
7
0
6
10
0
1
3
0
35

๑๐๐

0

18.47

9.70

13.93

19.41

20.03

12.99

5.48

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู ชั้น ป.๒ ปการศึกษา ๒๕๕9
กลุมสาระการเรียนรู นักเรียน
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร
๓. วิทยาศาสตร
๔. สังคมศึกษา ฯ
๕. ประวัติศาสตร
๖. สุขศึกษาและพลฯ
๗. ศิลปะ
๘. การงานอาชีพฯ
๙. ภาษาตางประเทศ
รวม
รอยละ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู

ที่เขา
สอบ

๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

๗7
๗7
๗7
๗7
๗7
๗7
๗7
๗7
๗7
693

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22
25
33
9
16
5
14
6
21
151

12
15
14
9
24
9
5
7
25
120

13
7
14
6
15
18
5
18
15
111

9
14
4
12
8
15
7
22
13
104

10
6
7
12
2
20
21
17
3
98

5
1
5
17
3
10
14
5
0
60

6
9
0
12
9
0
11
2
0
49

๑๐๐

0

21.79

17.32

16.02 15.01 14.14

8.66

7.07

จํานวน
นักเรีย
นที่ได
ระดับดี
(๓)
ขึ้นไป

35
37
4
๓6
๔3
2๗
46
18
0
246

รอยละ
ของ
นักเรียนที่
ไดระดับดี
(๓)
ขึ้นไป

49.30
52.11
5.63
50.70
60.56
38.03
64.79
25.35
0
38.50

38.50

จํานวน
นักเรียน
ที่ได
ระดับดี
(๓)
ขึ้นไป

21
16
1๒
41
14
30
46
24
3
207

29.87

รอยละ
ของ
นักเรียนที่
ไดระดับดี
(๓)
ขึ้นไป

27.27
20.78
15.58
53.25
18.18
38.96
59.74
31.17
3.90
29.87
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู ชั้น ป.๓ ปการศึกษา ๒๕๕9
กลุมสาระการเรียนรู นักเรียน
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร
๓. วิทยาศาสตร
๔. สังคมศึกษา ฯ
๕. ประวัติศาสตร
๖. สุขศึกษาและพลฯ
๗. ศิลปะ
๘. การงานอาชีพฯ
๙. ภาษาตางประเทศ
รวม
รอยละ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู

ที่เขา
สอบ

๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

70
70
70
70
70
70
70
70
70
630

1
0
0
1
0
0
0
0
1
3

13
5
17
8
9
2
1
4
21
80

10
7
13
8
10
7
1
8
31
95

15
9
20
6
12
12
10
20
9
113

10
11
14
10
13
22
12
19
5
116

13
14
5
17
13
25
25
17
2
131

3
14
0
11
9
2
16
2
1
58

5
10
1
9
4
0
5
0
0
34

๑๐๐

0.48

12.70

15.08

17.94

18.41

20.79

9.21

5.40

จํานวน
นักเรียนที่
ไดระดับดี
(๓)
ขึ้นไป

21
38
6
37
26
27
46
19
3
223

35.40

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู ชั้น ป.๔ ปการศึกษา ๒๕๕9
กลุมสาระการเรียนรู นักเรียน
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร
๓. วิทยาศาสตร
๔. สังคมศึกษา ฯ
๕. ประวัติศาสตร
๖. สุขศึกษาและพลฯ
๗. ศิลปะ
๘. การงานอาชีพฯ
๙. ภาษาตางประเทศ
รวม
รอยละ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู

จํานวน
นักเรียนที่
ไดระดับดี
(๓)
ขึ้นไป

ที่เขา
สอบ

๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

66
66
66
66
66
66
66
66
66
594

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
3
3
1
1
0
0
2
12

5
2
2
7
3
1
1
0
4
25

11
2
17
10
10
0
2
9
29
90

17
7
21
10
12
6
9
14
15
111

17
17
12
15
15
14
24
19
12
145

9
14
3
12
13
25
19
11
1
107

5
24
8
9
12
19
11
13
3
104

31
55
23
36
40
58
54
43
16
356

๑๐๐

0

2.02

4.21

15.15

18.69

24.41

18.01

17.51

59.93

รอยละ
ของ
นักเรียนที่
ไดระดับดี
(๓)
ขึ้นไป

30.00
54.29
8.57
52.86
37.14
38.57
65.71
27.14
4.29
35.40

รอยละ
ของ
นักเรียนที่
ไดระดับดี
(๓)
ขึ้นไป

46.97
83.33
34.85
54.55
60.61
87.88
81.82
65.15
24.24
59.93
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู ชั้น ป.๕ ปการศึกษา ๒๕๕9
กลุมสาระการเรียนรู นักเรียน
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร
๓. วิทยาศาสตร
๔. สังคมศึกษา ฯ
๕. ประวัติศาสตร
๖. สุขศึกษาและพลฯ
๗. ศิลปะ
๘. การงานอาชีพฯ
๙. ภาษาตางประเทศ
รวม
รอยละ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู

ที่เขา
สอบ

๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

70
70
70
70
70
70
70
70
70
630

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19
7
1
1
2
2
1
1
3
37

18
15
7
1
3
19
0
1
20
84

13
12
26
4
7
15
2
4
14
97

7
15
15
14
17
13
12
13
16
122

8
10
6
22
18
6
20
10
13
113

4
6
10
26
15
10
18
16
3
108

1
5
5
2
8
5
17
25
1
69

100

0

5.87

13.33

15.40

19.37

17.94

17.14

10.95

จํานวน
นักเรียนที่
ไดระดับดี
(๓)
ขึ้นไป

13
21
21
50
41
21
55
51
17
290

46.03

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู ชั้น ป.๖ ปการศึกษา ๒๕๕9
กลุมสาระการเรียนรู นักเรียน
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร
๓. วิทยาศาสตร
๔. สังคมศึกษา ฯ
๕. ประวัติศาสตร
๖. สุขศึกษาและพลฯ
๗. ศิลปะ
๘. การงานอาชีพฯ
๙. ภาษาตางประเทศ
รวม
รอยละ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู

ที่เขา
สอบ

๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

69
69
69
69
69
69
69
69
69
621

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19
3
1
3
1
2
0
0
2
31

12
7
5
13
14
5
0
0
11
67

17
12
16
9
11
13
2
3
16
99

11
13
17
11
10
13
7
14
19
115

7
6
15
14
17
18
14
19
11
121

3
18
8
15
12
17
16
17
6
112

0
10
7
4
4
1
30
16
4
76

100

0

4.99

10.79 15.94

18.52

19.48

18.04

12.24

จํานวน
นักเรียนที่
ไดระดับดี
(๓)
ขึ้นไป

10
34
30
33
33
36
60
52
21
309

49.76

รอยละ
ของ
นักเรียนที่
ไดระดับดี
(๓)
ขึ้นไป

18.57
30.00
30.00
71.43
58.57
30.00
78.57
72.86
24.29
46.03

รอยละ
ของ
นักเรียนที่
ไดระดับดี
(๓)
ขึ้นไป

14.49
49.28
43.48
47.83
47.83
52.17
89.96
75.36
30.43
49.76
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู ชั้น ม.๑ ปการศึกษา ๒๕๕9
กลุมสาระการเรียนรู นักเรียน
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร
๓. วิทยาศาสตร
๔. สังคมศึกษา ฯ
๕. ประวัติศาสตร
๖. สุขศึกษาและพลฯ
๗. ศิลปะ
๘. การงานอาชีพฯ
๙. ภาษาตางประเทศ
รวม
รอยละ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู

ที่เขา
สอบ

๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

78
78
78
78
78
78
78
78
78
702

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

6
16
15
0
14
1
5
1
17
75

7
7
12
3
13
1
7
7
20
77

18
18
11
2
7
6
19
3
17
101

13
7
9
15
11
13
19
14
10
111

20
8
12
16
13
11
11
12
8
111

4
13
9
24
6
12
7
22
4
101

10
9
10
18
14
34
10
19
2
126

100

0

10.68 10.97 14.39

15.81

15.81

14.39

17.95

จํานวน
นักเรียนที่
ไดระดับดี
(๓)ขึ้นไป

34
30
31
58
33
57
28
53
14

338
48.15

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู ชั้น ม.๑ ปการศึกษา ๒๕๕9
กลุมสาระการเรียนรู นักเรียน
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร
๓. วิทยาศาสตร
๔. สังคมศึกษา ฯ
๕. ประวัติศาสตร
๖. สุขศึกษาและพลฯ
๗. ศิลปะ
๘. การงานอาชีพฯ
๙. ภาษาตางประเทศ
รวม
รอยละ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู

ที่เขา
สอบ

๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

74
74
74
74
74
74
74
74
74
666

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
17
25
13
25
2
14
2
35
143

8
9
7
11
6
2
3
3
8
57

10
8
9
15
8
9
9
10
2
80

13
11
6
8
11
6
3
9
13
80

12
8
16
13
13
4
9
9
10
94

11
14
6
9
7
11
10
22
4
94

10
7
5
5
4
40
26
19
2
118

100

0

21.47

8.56

12.01

12.01

14.11

14.11

17.72

จํานวน
นักเรียนที่
ไดระดับดี
(๓)ขึ้นไป

33
29
27
27
24
55
45
50
16

306
45.95

รอยละ
ของ
นักเรียนที่
ไดระดับดี
(๓)ขึ้นไป

43.59
38.46
39.74
74.36
42.31
73.08
35.90
67.95
17.95
48.15

รอยละ
ของ
นักเรียนที่
ไดระดับดี
(๓)ขึ้นไป

44.59
39.19
36.49
36.49
32.43
74.32
60.81
67.57
21.62
45.95
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู ชั้น ม.๒ ปการศึกษา ๒๕๕9
กลุมสาระการเรียนรู นักเรียน
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร
๓. วิทยาศาสตร
๔. สังคมศึกษา ฯ
๕. ประวัติศาสตร
๖. สุขศึกษาและพลฯ
๗. ศิลปะ
๘. การงานอาชีพฯ
๙. ภาษาตางประเทศ
รวม
รอยละ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู

ที่เขา
สอบ

๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

83
83
83
83
83
83
83
83
83
747

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14
31
27
1
23
7
3
2
15
123

12
13
17
5
10
9
19
2
7
94

16
11
13
7
10
2
18
13
6
96

18
9
5
18
6
3
15
14
12
100

5
13
8
26
6
16
12
12
16
114

10
6
11
13
10
11
4
9
16
90

8
0
2
13
18
35
12
31
11
130

100

0

16.47

12.58

12.85

13.39 15.26 12.05

17.40

จํานวน
นักเรียนที่
ไดระดับดี
(๓)ขึ้นไป

23
19
21
52
34
62
28
52
43

334
44.71

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู ชั้น ม.๒ ปการศึกษา ๒๕๕9
ที่เขา
สอบ

๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

จํานวน
นักเรียนที่
ไดระดับดี
(๓)ขึ้นไป

7๙
7๙
7๙
7๙
7๙
7๙
7๙
7๙
7๙
711

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

17
27
10
21
19
4
4
25
36
163

8
13
9
9
9
2
6
9
14
79

11
10
15
15
7
2
6
5
3
74

10
6
17
11
10
6
14
13
11
98

14
6
14
10
11
12
18
5
9
99

13
8
4
9
8
18
15
5
2
82

6
9
10
4
15
35
16
17
4
116

33
23
28
23
34
65
49
27
15
297

กลุมสาระการเรียนรู นักเรียน
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร
๓. วิทยาศาสตร
๔. สังคมศึกษา ฯ
๕. ประวัติศาสตร
๖. สุขศึกษาและพลฯ
๗. ศิลปะ
๘. การงานอาชีพฯ
๙. ภาษาตางประเทศ
รวม
รอยละ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู

๑๐๐

0

22.93 11.11 10.41

13.78

13.78

11.53

16.32

41.77

รอยละ
ของ
นักเรียนที่
ไดระดับดี
(๓)ขึ้นไป

27.71
22.89
25.30
62.65
40.96
74.70
33.73
62.65
51.81
44.71

รอยละ
ของ
นักเรียนที่
ไดระดับดี
(๓)ขึ้นไป

41.77
29.11
35.44
29.11
43.04
82.28
62.03
34.18
18.99
41.77
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู ชั้น ม.๓ ปการศึกษา ๒๕๕9
กลุมสาระการเรียนรู นักเรียน
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร
๓. วิทยาศาสตร
๔. สังคมศึกษา ฯ
๕. ประวัติศาสตร
๖. สุขศึกษาและพลฯ
๗. ศิลปะ
๘. การงานอาชีพฯ
๙. ภาษาตางประเทศ
รวม
รอยละ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู

ที่เขา
สอบ

๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

45
45
45
45
45
45
45
45
45
414

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
16
12
8
4
2
4
6
9
68

2
4
2
3
6
3
4
2
10
36

9
11
3
2
2
4
5
1
3
40

5
4
5
6
8
4
7
6
4
49

9
2
14
8
10
2
8
4
11
68

8
4
1
10
6
10
8
9
7
63

5
4
8
8
9
20
9
17
1
81

100

0

16.79

8.89

9.88

12.10

16.79

15.56

20.00

จํานวน
นักเรียนที่
ไดระดับดี
(๓)ขึ้นไป

22
10
23
26
25
32
25
30
19

212
52.35

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู ชั้น ม.๓ ปการศึกษา ๒๕๕9
กลุมสาระการเรียนรู นักเรียน
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร
๓. วิทยาศาสตร
๔. สังคมศึกษา ฯ
๕. ประวัติศาสตร
๖. สุขศึกษาและพลฯ
๗. ศิลปะ
๘. การงานอาชีพฯ
๙. ภาษาตางประเทศ
รวม
รอยละ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู

ที่เขา
สอบ

๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

43
43
43
43
43
43
43
43
43
387

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
15
11
11
0
4
2
4
15
70

4
3
4
6
2
2
2
1
6
30

11
11
1
3
3
0
2
5
4
40

10
6
6
6
6
5
9
7
7
62

4
4
7
9
10
4
12
7
9
66

4
3
4
3
9
4
6
8
2
43

2
1
10
5
13
24
10
11
0
76

100

0

18.09

7.75

10.34

16.02

17.05

11.11

19.64

จํานวน
นักเรียนที่
ไดระดับดี
(๓)ขึ้นไป

10
8
21
17
32
32
28
26
11
185
47.80

รอยละ
ของ
นักเรียนที่
ไดระดับดี
(๓)ขึ้นไป

48.89
22.22
51.11
57.78
55.56
71.11
55.56
66.67
42.22
52.35

รอยละ
ของ
นักเรียนที่
ไดระดับดี
(๓)ขึ้นไป

23.26
18.60
48.84
39.53
74.42
74.42
65.12
60.47
25.58
47.80
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)
ที่ 15 / ๒๕60
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕9
.....................................................

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๔๘ ใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงาน
ที่เ กี่ ย วข องและเป ดเผยตอสาธารณชน เพื่ อนํ าไปสู การพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่ อรองรั บ
การประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ตามที่ไดกลาวขางตนโรงเรียนจึงแตงตั้งบุคคล
ที่มีรายชื่อตอไปนี้เปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕9 ประกอบดวย
คณะกรรมการอํานวยการ
๑. นางเสาวลักษณ อินแสน
2. นางดารารัตน สมบูรณสิน
3. นายทวี ทรัพยรักษา
4. นางสาวสุรชั ญา อวมแยม
5. นางทองคํา ปรินแคน
6. นางสมใจ คําโท
7. นายสมชาย มีเคน
8. นายกุลวิณ ถานะกอง
9. นางศรัณยา เจริญจิตร
10. นางวทันยา ทองรอด
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
๑. นางดารารัตน สมบูรณสิน
๒. นายกุลวิณ ถานะกอง
๓. นางวิราภรณ รัตนอารี
4. นางสาวพิมลมาศ สุทธิสอาด
5. นางสาวจตุพร วิริยานุภาพ
6. นางสาวนิภาพร สรอยพวง
7. นางสาวพวงแกว โคจรานนท
8. นางสาวกรรณิการ ธีสระ
9. นางสาวนิตยา ภิรมยฤทธิ์
๑0. นายพิเชษฐ หงษทอง
11. นางศรัณยา เจริญจิตร
12. นางวทันยา ทองรอด

ประธานคณะกรรมการ
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
ประธานคณะกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับชั้นปฐมวัย
1. นางสาวจตุพร วิริยานุภาพ
๒. นางสาวเสาวภา สังขชัย
๓. นางสาววรรดี บัวทอง
๔. นางสาวศศิกมล หวยเรไร
๕. นางสาวนิภาพร สรอยพวง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับชวงชั้นที่ 1
1. นางฉัฐรัชต เตาบํารุง
2. นางสาวศิรินาถ อาภาชร
3. นางชลดา รักแจง
4. นายสุรชัย กกแกว
4. นางมาลวิกา จินดาสิงห
๕. นางอัญญาณี กิจฉลอง
๖. นางสาวกรรณิการ ธีสระ
๗. นางสาวพิมลมาศ สุทธิสอาด
คณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับชวงชั้นที่ ๒
1. นางวทันยา ทองรอด
๒. นางพรพิมล ธีระวิสุทธิ์
๓. นายพิเชษฐ หงษทอง
๔. นางสาวสุดใจ คําหวาย
๕. นายจักริน รณรื่น
๖. นางสาวสุมารีย สวนเวียง
7. นายถนัด ราชเสนา
8. นางสาวนิตยา ภิรมยฤทธิ์
คณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับชวงชั้นที่ 3
1. นางทองคํา ปรินแคน
๒. นางสมใจ คําโท
๓. นายสมเด็จ มันทราช
4. นายสมชาย มีเคน
5. นางการเวก ลิขิตผลิน
๖. นางสาวลัคนรา โตทรัพย
๗. นายกุลวิณ ถานะกอง
๘. นางนันทิกาญจน ขาวอินทร
๙. นางวิราภรณ รัตนอารี
๑๐. นายสุริยน สุทัศน ณ อยุธยา
๑๑. นางศรัณยา เจริญจิตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
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คณะกรรมการมีหนาที่ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พุทธศักราช ๒๕๕๗ ทั้งดานปจจัยทางการศึกษา ดานกระบวนการทางการศึกษา และ
ดานผลผลิต ใหสรุปลงในเอกสารเครื่องมือการประเมินที่ไดมอบหมายใหแตละบุคคลไปแลว โดยสรุปเปนภาพรวม
ของแตละชวงชั้น และใหกรรมการ/เลขานุการแตละคณะนําผลสรุปสงใหกับหัวหนาฝายวิชาการ ใหหัวหนาฝาย
วิชาการนําผลสรุปทุกชวงชั้นมาสรุปเปนภาพรวมของโรงเรียนเพื่อนําไปประกอบการจัดทํารายงานประจําปของ
โรงเรี ย น และเพื่ อ รองรั บ ระบบประกั น คุ ณภาพภายนอกจากสํ า นั กงานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณภาพ
การศึกษา ตอไป
ขอใหคณะกรรมการทุกคณะปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ หากมีปญหาหรืออุปสรรคใดๆ ให
รายงานตอผูบังคับบัญชาทันที
สั่ง ณ วันที่ ๑6 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

( นางเสาวลักษณ อินแสน )
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

