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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนอนุบาลวิชชากร   ตั้งอยู่เลขที ่181/14    ต าบล ห้วยทราย   อ าเภอ หนองแค   จังหวัด สระบุรี             
สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2537  ระดับการศึกษาที่
เปิดสอน ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 
ผู้บริหารคนแรก  ดร.ศุภริณี อ าภรณ ์ ด ารงต าแหน่งเมื่อปีการศึกษา 2537 จนถึง ปัจจุบัน                                                                            
 
 
 
 
 
  
 

                                                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ – สกุล  ดร.ศุภริณี อ าภรณ์ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก  (สาขาวิชาเอกการบริหารการศึกษา) 

เร่ิมรับต าแหน่งเมือ่ 2537  ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง  25 ปี 

โทรศัพท์.......................................................... E-mail............................................................. 

 

ผูร้ับใบอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ – สกุล นางสาวอชิรญา  อ าภรณ์ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (สาขาวิชาเอกการจัดการ) 

เร่ิมรับต าแหน่งเมื่อ 2561 ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 1 ปี 

โทรศัพท์....................................................... E-mail............................................................. 

 

ผู้จัดการ 

ฝ่าย.............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอ้ านวยการ 

ฝ่าย.............................. 

 

 

 

ชื่อ – สกุล นางประภัสสร  เนียมรัตน์ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (สาขาวิชาเอกการบริหารการศึกษา) 

เร่ิมรับต าแหน่งเมื่อ 2561  ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 1 ปี 

โทรศัพท์....................................................... E-mail............................................................. 

 



4 

 

1.2 ข้อมูลครูและบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่  10/พ.ย./61) 
ในปีการศึกษา  2561  สถานศึกษามีข้อมูลบุคลากรดังนี้คือ 
1.2.1 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามหน้าที่ เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์   

 
ประเภทบุคลากร 

เพศ (คน) ระดับการศึกษา (คน) ประสบการณ์ 
ในต าแหน่ง   

(ปี) 
ชาย หญิง ต่ ากว่า 

ป.ตร ี
ป.ตร ี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 

ผู้รับใบอนุญาต  - 1 - - - - 1 25 
ผู้จัดการ - 1 - - - 1 - 1 
ผู้อ านวยการ - 1 - - - 1 - 1 
รองผู้อ านวยการ - - - - - - - - 
ครู (บรรจุ) - 10 - 6 4 - - 5-19 
ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ) 1 2 - - - - - 5-15 
ครูต่างประเทศ 1 1 - - - - - 2-10 
พี่เลี้ยง - 2 - - - - - 2-5 
นักการภารโรง 3 2 - - - - - 3-5 
คนขับรถ - - - - - - - - 
ยามรักษาความปลอดภัย 1 - - - - - - - 
อื่น ๆ (ระบุ...................................) - - - - - - - - 

 

   1.2.2 ข้อมูลครูและบุคลากรจ าแนกตามวิชาเอก/วิชาโท 
ล าดับ

ที่ 
สาขาวิชา จ านวน (คน) ภาระงานการสอนเฉลี่ย 

(ชม./สัปดาห์) 
1. บริหารการศึกษา 2 6 
2. ภาษาไทย 1 40 
3. คณิตศาสตร์ 1 40 
4. วิทยาศาสตร ์ 2 12 

5. สังคมศึกษา 1 12 
6. พลศึกษา 1 6 
7. ศิลปะ 1 6 
8. ดนตร ี 1 6 
9. คอมพิวเตอร์ 1 6 
10. ภาษาอังกฤษ 2 18 
11. ประถมศึกษา 1 24 
12. ปฐมวัย 1 24 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที.่..10./มิ.ย../..61..) 
 จ านวนนักเรียนทั้งหมดในปีการศึกษา...2561...............แยกเป็นระดับชัน้ดังนี ้

ระดับชั้นที่เปิดสอน จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวนผู้เรียนปัจจุบัน ข้อมูลจ านวนผู้เรียนย้อนหลัง 
ชาย หญิง รวม ปี 2560 ปี 2559 

อนุบาลปีที่ 1 1 14 13 27 31 26 
อนุบาลปีที่ 2 1 14 17 31 28 37 
อนุบาลปีที่ 3 1 15 11 26 35 17 

รวม 3 43 41 84 94 80 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 16 20 36 22 17 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 16 9 25 18 32 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 15 5 20 33 33 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 18 16 34 30 39 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 15 14 29 38 29 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 19 19 38 29 34 

รวม 6 99 83 182 170 184 
รวมทั้งหมด 9 142 124 266 264 264 

 
 

 

 
 

กราฟแสดงจ านวนนักเรยีนระดับปฐมวัย  ย้อนหลัง 3 ปี 
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กราฟแสดงจ านวนนักเรยีนระดับข้ันพื้นฐาน ย้อนหลัง 3 ปี 
 

1.4 ผลการทดสอบระดบัชาติของผู้เรียน 
1.4.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2561 ประถมศึกษาปีที่ 6  
ตามรายวิชา 
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 ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ 

 คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 59.31 43.11 42.58 - 50.34 

 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 55.28 35.86 38.83 - 37.57 

 คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 59.59 43.10 43.24 - 49.29 

 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 55.90 37.50 39.93 - 39.24 
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กราฟตารางเปรียบเทียบคะแนน O-net   ย้อนหลัง 3 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

ปี พศ. 2559

ปี พศ. 2560

ปี พศ. 2561

14.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559-2561 

รายวิชา 
ปี พศ. 
2559 

ปี พศ. 
2560 

ผลต่าง  
2559-2560 

ปี พศ. 
2561 

ผลต่าง 
2560-2561 

ภาษาไทย 61.48 50.00 -11.48 59.31 9.31 

สังคมศึกษา 53.16 - - - - 

ภาษาอังกฤษ 50.07 50.43 0.36 50.34 -0.09 

คณิตศาสตร์ 50.44 40.69 -9.75 43.11 2.42 

วิทยาศาสตร ์ 45.78 43.98 -1.80 42.58 -1.4 

รวมเฉลี่ย 52.19 46.28 -5.91 48.83 2.55 
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1.5 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ประเดน็ 
ปีการศึกษา 2561 เฉล่ีย 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
25 18 14 25 28 19 

 
จ านวนผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัด ี

จ านวนผูเ้ขา้สอบ 35 24 20 34 29 38  
คดิเป็นรอ้ยละ 71.43 75.00 70.00 73.53 96.55 50.00 72.75 

กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
31 13 9 23 21 17 

 
จ านวนผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัด ี

จ านวนผูเ้ขา้สอบ 35 24 20 34 29 38  
คดิเป็นรอ้ยละ 88.57 54.17 45.00 67.65 72.41 44.74 62.09 

กลุ่มสาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร ์
29 17 12 25 14 22 

 
จ านวนผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัด ี

จ านวนผูเ้ขา้สอบ 35 24 20 34 29 38  
คดิเป็นรอ้ยละ 82.86 70.83 60.00 73.53 48.28 57.89 65.57 

กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 16 18 16 18 27 35 

 

จ านวนผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัด ี
จ านวนผูเ้ขา้สอบ 35 24 20 34 29 38  

คดิเป็นรอ้ยละ 45.71 75.00 80.00 52.94 93.10 92.11 73.14 

กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ขุศึกษาและพลศึกษา 
31 24 14 28 29 37 

 
จ านวนผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัด ี

จ านวนผูเ้ขา้สอบ 35 24 20 34 29 38  
คดิเป็นรอ้ยละ 88.57 100.00 70.00 82.35 100.00 97.37 89.72 

กลุ่มสาระการเรยีนรูศิ้ลปะ 
35 24 20 34 29 38 

 
จ านวนผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัด ี

จ านวนผูเ้ขา้สอบ 35 24 20 34 29 38  
คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 32 19 14 27 29 37 

 

จ านวนผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัด ี
จ านวนผูเ้ขา้สอบ 35 24 20 34 29 38  

คดิเป็นรอ้ยละ 91.43 79.17 70.00 79.41 100.00 97.37 86.23 

กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 
25 21 15 22 21 28 

 
จ านวนผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัด ี

จ านวนผูเ้ขา้สอบ 35 24 20 34 29 38  
คดิเป็นรอ้ยละ 71.43 87.50 75.00 64.71 72.41 73.68 74.12 

สรปุผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑต์ามหลกัสตูรสถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 77.95 
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1.6 สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 1.6.1 สถิตกิารใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  

ท่ี แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สถิติการใช้ ตลอดปีการศึกษา (ครั้ง) 
1. ห้องคอมพิวเตอร ์ 200 วัน/ปีการศึกษา 
2. ห้องสมุด 200 วัน/ปีการศึกษา 
3. ห้องดนตรีไทย 200 วัน/ปีการศึกษา 

 
1.7 ข้อมูลงบประมาณของสถานศึกษา 
       1.7.1     เงินงบประมาณที่ใช ้ปี 2561 เป็นเงิน  8, 084,099.89 บาท 
       1.7.2     เงินงบประมาณ 3,182,292.97  บาท 
       1.7.3     เงินนอกงบประมาณ 6,102,285.12 บาท    
       1.7.4     งบประมาณ/ทรพัยากรสนับสนุนอื่นๆ  200,000 บาท 
       1.7.5     ร้อยละของงบเงินเดือนต่องบประมาณที่ไดร้ับ  0.74 
       1.7.6     ร้อยละของรายจา่ยต่อรายรับ โดยเฉลี่ยของสถานศึกษา 49.45 : 0.55 
1.8 ข้อมูลชุมชนโดยรวม 
 ชุมชนในเขตบริการของสถานศึกษา  มีประชากรจ านวน  500  ครัวเรือน  ประมาณ 10,000  คน            
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ  มีส่วนน้อยที่นับถือศาสนา อิสลามและศาสนาคริสต ์ ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพ รับจ้าง (พนักงานบริษัทเอกชน) มีรายไดต้่อหัวต่อปีประมาณ  100,000 – 400,00  บาท 
กิจกรรมที่สถานศึกษามสี่วนร่วมกับชุมชน คือ กจิกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมวันเด็ก  กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  กิจกรรมวันปิยมหาราช และกิจกรรมวันครู 
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1.9 ข้อมูลผลการประเมนิคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
        โรงเรียนอนุบาลวิชชากร   ได้รับการประเมินจาก สมศ. ในรอบที่ 3  เมื่อวันที ่ 2-4 เดือน  สิงหาคม
พ.ศ.2554   มีข้อมูลโดยสรุปตามตารางดังนี ้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย   

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 4.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 30.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 13.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 3.34 พอใช ้

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์  
                 ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  
                 และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 86.84 ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึน้ไป                           ใช่   ไม่ใช่ 

 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้         ใช่   ไม่ใช่ 

 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน     ใช ่  ไม่ใช่ 
 

  ในภาพรวมสถานศึกษาจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
                  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.51 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.10 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.64 ด ี
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  10.00 8.09 ด ี
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 10.01 พอใช ้
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ด ี
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.60 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสงักดั 5.00 3.34 พอใช ้
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ 
               วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ  
                 สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษา 
                 มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป 
                 การศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 81.29 ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึน้ไป                             ใช ่  ไม่ใช่ 

 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้            ใช ่  ไม่ใช่ 

 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน       ใช่   ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา      ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะและการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 

ด้าน ข้อเสนอแนะจาก สมศ. การน าข้อเสนอแนะไปพัฒนาของสถานศึกษา 
1.ผลการจัด
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เด็กควรได้รับการฝึก
ความเป็นผู้น า-ผู้ตามท่ีดี
อย่างท่ัวถึง 

สถานศึกษาได้ประชุมครูเพื่อระดมความคิดในการพัฒนาตามข้อเสนอแนะ  ซึ่งได้
ข้อสรุป คือ ส่งเสริมความเป็นผู้น าผู้ตามผ่านกิจกรรมการเลือกตั้ง รวมท้ังการ
สอดแทรกในกิจกรรมการสอน ซึ่งผลจากการส่งเสริม ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดการเลือกตั้ง เพื่อเป็นการปลูกฝังให้มีประชาธิปไตย มีความกล้าตัดสินใจ
และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมมากขึ้น 

2.เด็กควรได้รับการฝึก
วินัย-ความรับผิดชอบ 
 
 
 
 

สถานศึกษามีนโยบายระบุไว้ในพันธกิจ ด้านการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้
เป็นนิสัย มีการส่งเสริมด้วยโครงการวัยใส-ไหว้สวย เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความ
สุภาพเรียบร้อย โดยมีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีการประชาสัมพันธ์การ
ประกวดวัยใส-ไหว้สวย เพื่อให้นักเรียนฝึกฝนท้ังเรื่องมารยาทและวินัย โดยให้
นักเรียนฝึกทุกวัน เพื่อจะได้มีการท าซ้ าๆ เพื่อสร้างความเคยชิน  ซึ่งผลจากการ
ส่งเสริม ท าให้ผู้เรียนมีมารยาทเรียบร้อย ท้ังในเรื่องการเดินผ่านผู้ใหญ่ การไหว้ 
และการมีระเบียบวินัยเพิ่มมากขึ้น 

3. เด็กควรได้รับการฝึก
กระบวนการคิดอย่าง
หลากหลาย โดยเฉพาะ
กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ 

สถานศึกษามีการประชุมวางแผนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน มีการ
ส่งเสริมด้วยโครงการจัดประกวดการตัดปะ ปั้นดินน้ ามัน โดยให้นักเรียนแสดง
ความคิดสร้างสรรค์ มีการประกวดตัดปะเพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดแก่
ผู้เรียน เช่ือมโยงต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น ผลจากการส่งเสริมท าให้
ผู้เรียนมีแนวความคิดท่ีสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานของตนให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

2.ด้านการบริหาร
จัดการศึกษา 
 
 

ควรพัฒนาประสิทธิภาพ
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา โดยก าหนด
บทบาทหน้าท่ีให้ชัดเจน 
 

สถานศึกษามีการจัดประชุมบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการฝ่ายต่างๆ 
เพื่อด าเนินการทบทวนบทบาทหน้าท่ีในแต่ละฝ่ายตามโครงสร้างการบริหาร 
รวมท้ัง       มีการส ารวจเอกสาร ข้อมูลของแต่ละฝ่ายเพื่อจัดระบบสารสนเทศให้
เป็นหมวดหมู่     ดีขึ้น ซึ่งผลจากการด าเนินงานท าให้บุคลากรเข้าใจบทบาทหน้าท่ี
และเรียนรู้ในการพัฒนาระบบข้อมูลในสายงานของตนให้พร้อมส าหรับในการใช้
ประโยชน์ในแต่ละปีมากขึ้น 

3.ด้านการจัดการ
เรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้
เลือกท ากิจกรรมตาม
ความสนใจ ความถนัด 
ความสามารถ ความพอใจ
ของเด็ก 

สถานศึกษามีการประชุมครูเพื่อวางแผนส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน จัด
โอกาสให้ผู้เรียนได้น าเสนอผลงานตามความคิด ความสามารถท่ีตนได้สร้างสรรค์ 
จัดกิจกรรมอนุบาลเสียงใส ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ท่ีจะเลือกเพลง เลือกกิจกรรมท่ี
ตนชอบ หรือสนใจหรือมีความถนัด จากนั้นให้การส่งเสริม ฝึกฝน ซึ่งผลจากการ
ส่งเสริมท าให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและมีความความสุขเพิ่มมากขึ้น  
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4.ด้านการประกัน
คุณภาพภายใน 
 
 
 

สถานศึกษาควร
ประสานงานกับเขตพื้นที่
การศึกษาให้มีการติดตาม 
การด าเนินงาน   ของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ     น าผลงาน
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษามาพัฒนา
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดและได้จัดให้มีการ
สัมมนาเร่ืองการประกันคุณภาพภายในให้กับบุคลากรทุกคน มีการเรียนรู้เร่ืองการ
ด าเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ มีการ
แต่งตั้งบุคลากรให้รับผิดชอบในการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน ฝึกฝนและให้
บุคลากรเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบบันทึกภาคสนาม และน าไปบันทึกผลไว้ใน
รายงานการประเมินตนเอง รายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งผลจากการ
ด าเนินการท าให้ สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ ท่ีสร้างความมั่นใจให้
ผู้เกี่ยวข้องดีขึ้น บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินการและมีความเข้าใจในสิ่งท่ี
สถานศึกษาต้องพัฒนาในแต่ละปีได้ดีขึ้น 
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ระดับขั้นพื้นฐาน 
ด้าน ข้อเสนอแนะจาก สมศ. การน าข้อเสนอแนะไปพัฒนาของสถานศึกษา 

1.ด้านผลการจดั
การศึกษา 

ผู้ เ รี ย น ค ว ร ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า ใ ห้ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

 
 
 

 สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายไว้ในพันธกิจ เพื่อยกระดับคุณภาพการ
เรียนการสอน ควบคู่กับการรับสมัครครูที่จบตรงตามสาขาวิชามากขึ้น 
รวมทั้งสรรหาครูที่มีความช านาญ มาจัดสอนเสริมนอกเวลาเรียนในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทดสอบระดับชาติมากขึ้น ซึ่งผู้เรียนมี
พัฒนาการในการทดสอบดีขึ้นเป็นระยะๆ แต่ยังต้องพยายามพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 

2.ด้านการ
บริหารจดั
การศึกษา 

 
 
 

1 .สถ านคว รแต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ กษ าหรื อ
คณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินงานตาม
ระเบียบและรายงานผลการประชุมต่อ
ผู้บังคับบัญชา     ในครั้งต่อไปภายใน 15 
วันนับแต่วันที่มีการประชุม 
2 . ค ว ร พั ฒ น า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
คณะกรรมการสถานศึกษา โดยก าหนด
บทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน จัดให้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเต็มที่และ
เหมาะสม 

สถานศึกษามีการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการและด้านการ
บริหารจัดการ  มีการประชุมและรายงานผลการประชุมให้หน่วยงานต้น
สังกัดทราบ       เป็นระยะๆ รวมทั้งมีการประชุมหารือเพื่อทบทวนบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการ โดยกรรมการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือค่อนข้างดี 
 

3.ด้านการ
จัดการเรียนการ

สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

สถานศึกษาควรมีการติดตาม ก ากับและ
ประเมินผลแผนการจัดการเรี ยนรู้  
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
ประเมินแบบทดสอบของครูทุกคน ทุก
ภาคเรียน มีการนิเทศ ก ากับ ให้ครูได้มี
การวิ เคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบุคคล 
เพื่อให้มีการสอนซ่อมเสริม วิจัยสื่อ และ
วิ ธี ก ารจั ดการ เรี ยนการสอนอย่ า ง
ต่อเนื่อง 

สถานศึกษามีการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน ซึ่งมีการก าหนดระยะการนิเทศ 
ติดตาม         การจัดการเรียนการสอนของครูเป็นระยะๆ มีการพัฒนา
แบบบันทึกการนิเทศให้      มีประเด็นที่จ าเป็นครบถ้วน ตรวจเยี่ยมนิเทศ
การสอนและสังเกตการสอนของครูอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ช่วยเหลือ
และให้ค าปรึกษาแก่ครูผู้สอนในกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ ซึ่งท าให้การ
จัดการเรียนการสอนของครูมีมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้น 

4.ด้านการ
ประกันคุณภาพ

ภายใน 

สถานศึกษาควรร่วมกับหน่วยงานต้น
สังกัด พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพภายใน พ.ศ.2553 อย่างต่อเนื่อง 

สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดและได้จัดให้มี
การสัมมนาเรื่องการประกันคุณภาพภายในให้กับบุคลากรทุกคน มีการ
เรียนรู้เรื่องการด าเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการประกัน
คุณภาพ ด าเนินการแต่งตั้งบุคลากรตามมาตรฐาน จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
ที่สอดคล้องมาตรฐาน จัดท าปฏิทินเพื่อการประกันคุณภาพประจ าปี 
ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้การเก็บข้อมูลและบันทึกผลไว้ในแบบบันทึก
ภาคสนาม และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง รายงานต่อหน่วยงานต้น
สังกัด ซึ่งจะมีการด าเนินการตามขั้นตอนที่กล่าวไว้ในทุกปี 
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1.10 ข้อมูลแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
        1.10.1 วิสัยทัศน์ 
         ภายในปีการศกึษา 2560 – 2563 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ครูและ
บุคลากร   เอาใจใส่และดูแลผู้เรียนดุจลูกหลาน ด้วยมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชพี เพื่อมุ่งเนน้ให้ผู้เรียนมี
ความสามารถทางวิชาการสูงสุดตามศักยภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม และนอ้มน าศาสตร์ของพระราชามา
ประยุกต์ใช้ คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีทักษะการสื่อสาร เพื่อเป็นพลเมืองคุณภาพในยุคไทย
แลนด์ 4.0 
     1.10.2 พันธกิจ 

ท่ี พันธกิจ 
1 ส่งเสริมพัฒนาการและความพร้อมในการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมตามวัย  
2 เสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ให้เป็นนิสัย 
4 สืบสานความเป็นไทย น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
5 พัฒนาเน้ือหาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6 ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ 
8 จัดสภาพแวดล้อม พัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
1.11 ข้อมูลโครงสร้างการบริหาร    
                     สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น 4  ฝ่าย คือ  ฝ่าย
วิชาการ  ฝ่ายธุรการและบุคลากร  ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน  ฝ่ายอาคารสถานที่ 
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ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
บทสรุปภาพรวมผลการประเมินตนเอง ระดับการศึกษาปฐมวัย  
จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ในระดับการศึกษาปฐมวัย สรุปว่ามีคุณภาพ ระดับดเีลิศ   
โดยจ าแนกผลการประเมินภาพรวมได้ ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

ค่า

น้ าหนัก 

ผลประเมินตนเอง 

คะแนน คุณภาพ 

50 39.18 ดี 

ประเด็นที่ 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ

ตนเองได้  
10 9.22 ยอดเย่ียม 

ประเด็นย่อยที่ 1.1.1 เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย มีสมรรถภาพทางร่างกายและ
สมรรถภาพทางกลไกสมวัย 

4 3.72 ยอดเย่ียม 

ประเด็นย่อยที่ 1.1.2 เด็กมีสุขนิสัยที่ดี สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเองได้สมวัย  3 2.77 ยอดเย่ียม 
ประเด็นย่อยที่ 1.1.3 เด็กมีความสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและอุบัติภัย ไม่ให้ตนบาดเจ็บได้สมวัย 3 2.73 ยอดเย่ียม 
ประเด็นที่ 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  10 8.26 ดีเลิศ 

ประเด็นย่อยที่ 1.2.1 เด็กมีสุขภาพจิตดี มีความอดทน รอคอย ควบคุมตนเองและสามารถ       เข้า

ร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีความสุขได้สมวัย 
4 3.31 ดีเลิศ 

ประเด็นย่อยที่ 1.2.2 เด็กมีสุนทรียภาพ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวได้
สมวัย 

3 2.64 ดีเลิศ 

ประเด็นย่อยที่ 1.2.3 เด็กมีความช่ืนชม รู้จักดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้สมวัย 3 2.31 ด ี
 ประเด็นที่ 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  10 7.85 ด ี
 ประเด็นย่อยที่  1.3.1 เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปฏิบัติตนอย่างมี
วินัยและความรับผิดชอบได้สมวัย 

4 3.41 ดีเลิศ 

ประเด็นย่อยที่ 1.3.2 เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้สมวัย 3 2.21 ปานกลาง 
ประเด็นย่อยที่ 1.3.3 เด็กเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม รู้รักษ์วัฒนธรรมและความเป็นไทยได้สมวัย  3 2.23 ปานกลาง 
 ประเด็นที่ 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้ได ้

20 13.85 ปานกลาง 

 ประเด็นย่อยที่ 1.4.1 เด็กมีทักษะทางภาษาและการสื่อสารได้สมวัย 5 4.09 ดีเลิศ 

 ประเด็นย่อยที่ 1.4.2 เด็กมีทักษะพื้นฐาน รู้เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง บุคคล สถานที่และสิ่งต่างๆ 
รอบตัวได้สมวัย 

5 2.94 ปานกลาง 

ประเด็นย่อยที่ 1.4.3 เด็กมีความใฝ่รู้และทักษะการสังเกต สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้สมวัย 5 3.41 ปานกลาง 
ประเด็นย่อยที่ 1.4.4 เด็กมีทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหาและมีความรู้เรื่องมิติสัมพันธ์ การกะ
ประมาณและรู้จ านวนได้สมวัย 

5 3.41 ปานกลาง 
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 ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับการศึกษาปฐมวัย (ต่อ) 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ค่าน้ าหนัก 

ผลประเมินตนเอง 

คะแนน คุณภาพ 

30 30 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นที่ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถ่ิน 

4 4          ยอดเย่ียม 

ประเด็นที่ 2.2 จดัครใูห้เพียงพอกับชั้นเรียน 3 3 ยอดเย่ียม 
ประเด็นที่ 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 4 4 ยอดเย่ียม 
ประเด็นที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

3 3 ยอดเย่ียม 

ประเด็นที่ 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้  เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

3 3 ยอดเย่ียม 

ประเด็นที่ 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย           
มีส่วนร่วม 

13 13 ยอดเย่ียม 

2.6.1 การมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาคุณภาพ 3 3 ยอดเย่ียม 
2.6.2 การมีส่วนร่วมในการควบคุมและประเมินคุณภาพ 10 10 ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 20 20 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นที่ 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล

เต็มศักยภาพ 
6 6 ยอดเย่ียม 

ประเด็นที่ 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

4 4 ยอดเย่ียม 

ประเด็นที่ 3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

4 4 ยอดเย่ียม 

ประเด็นที่ 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

6 6 ยอดเย่ียม 

 มีมาตรฐานที่ได้คุณภาพระดับดีขึ้นไป 2 ใน 3 มาตรฐาน  ใช่  ไม่ใช่ และไม่มีมาตรฐานใดอยู่ในระดับก าลังพฒันา  ใช่  ไม่ใช่     

      ผลประเมินในภาพรวมทั้ง 3 มาตรฐานของสถานศึกษา  =.....89.18....... มีคุณภาพระดับ    ดีเลิศ 

 ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาปฐมวยั       มมีาตรฐานการจัดศึกษา       ไม่มีมาตรฐานการจัดศึกษา   
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ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

1.กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษามีนโยบายส่งเสริม คือ ก าหนดไว้ในพันธกิจข้อที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการและความพร้อมในการเรียนรู้ของเด็กให้
เหมาะสมตามวัย 
มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก คือ 

กิจกรรมกีฬาส ี กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมแปรงฟัน กิจกรรมชั่งน้ าหนัก ส่วนสูง  กิจกรรมเคลื่อนไหวและเข้าจังหวะ 

กิจกรรมเสริมประสบการณ ์กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมดื่มนมเพือ่เสริมสร้างความแข็งแรงให้ร่างกาย  
กิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน 

 

2. ผลการประเมินตนเอง (เชิงปริมาณ) 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

ประเด็นย่อย ผลการประเมินตนเอง ผลประเมินภายนอก ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
1.1.1 น้ าหนัก – ส่วนสูง เด็ก72 คน ใน 82.คน ร้อยละ 87.80 เปรียบค่าน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 100 93.02 ยอดเยีย่ม 

1.1.2 สุขนิสัย เด็ก80คน ใน 82 คน ร้อยละ  97.56 เปรียบค่าน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 100  92.44 ยอดเยี่ยม 
1.1.3 การหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ เด็ก75คน ใน 82.คน ร้อยละ  91.46   91.03 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน  92.16 ยอดเยี่ยม 

  3. จุดเด่น  
     เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย มสีมรรถภาพทางร่างกายและสมรรถภาพทางกลไกสมวัย 
สามารถดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
  4. จุดควรพัฒนา  
      ไม่มี 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณไ์ด้ 

1. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษามีนโยบายส่งเสริม คือ  ก าหนดไว้ในพันธกิจข้อที่3,8 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านยิมอันพึงประสงค์ให้
เป็นนิสัย , จัดสภาพแวดล้อม พัฒนาแหล่งเรียนรู ้และส่งเสริมเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก คือ 

กิจกรรมกีฬาสี กจิกรรมอนุบาลประสานเสียง กิจกรรมอนุบาลต้านยาเสพติด  
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กจิกรรมไหว้ครู กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมวัยใสไหว้สวย 
โครงการประชาธิปไตย กิจกรรมเด็กดตีามวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 
โครงการหนูน้อยคนดี กจิกรรมหนูน้อยเจ้าระเบียบ กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม กิจกรรมหนูน้อยซื่อสัตย์ กิจกรรมหนู
น้อยนักประหยัด 
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมสวนหย่อม กิจกรรมรักษาความสะอาด กิจกรรมป้ายนิเทศเกร็ดความรู ้กิจกรรม
เรียนรู้ตามธรรมชาติ 

 

2. ผลการประเมินตนเอง (เชิงปริมาณ) 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณไ์ด้ 

ประเด็นย่อย ผลการประเมินตนเอง ผลประเมินภายนอก ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
1.2.1 สุขภาพจิต เด็ก 64 คน ใน 82 คน ร้อยละ 78.05 เปรียบค่าน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 100 82.65 ดีเลิศ 

1.2.2 สุนทรียภาพ เด็ก 63 คน ใน 82 คน ร้อยละ 76.83 เปรียบค่าน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 100 88.15 ดีเลิศ 
1.2.3 การชื่นชมธรรมชาต ิ เด็ก 64 คน ใน 82 คน ร้อยละ 78.05  77.06 ดี 

สรุปผลการประเมิน  82.62 ดีเลิศ 

  3. จุดเด่น  
      เด็กมีพัฒนาการดา้นอารมณ์ จิตใจ การแสดงออกทางอารมณ ์มีสุนทรียภาพที่ดีเมื่อเด็กได้เรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมตา่งๆที่ไดด้ าเนินการ 
  4. จุดควรพัฒนา  
      ครูควรจัดการเรียนรู้ให้เด็กได้สัมผัสการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการชื่นชมธรรมชาติมากขึ้น 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

1. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษามีนโยบายส่งเสริม คือ   ก าหนดไวใ้นพันธกิจข้อที ่3,4 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคา่นิยมอันพึงประสงค์ให้
เป็นนิสัย , สืบสานความเป็นไทย น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 

มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก คือ 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กจิกรรมไหว้ครู กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมวัยใสไหว้สวย 
โครงการประชาธิปไตย กิจกรรมเด็กดตีามวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 
โครงการหนูน้อยคนดี กจิกรรมหนูน้อยเจ้าระเบียบ กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม กิจกรรมหนูน้อยซื่อสัตย์ กิจกรรมหนู
น้อยนักประหยัด 
กิจกรรมกีฬาสี กจิกรรมอนุบาลประสานเสียง กิจกรรมอนุบาลต้านยาเสพติด  
 

 

2. ผลการประเมินตนเอง  
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

ประเด็นย่อย ผลการประเมินตนเอง ผลประเมินภายนอก ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
1.3.1 คุณธรรม จริยธรรม เด็ก 59 คน ใน 82 คน ร้อยละ 71.95 เปรียบค่าน้ าหนักเท่ากับร้อยละ  100 85.27 ดีเลิศ 
1.3.2 การปรับตัว เด็ก 61 คน ใน 82 คน ร้อยละ 74.39  73.61 ปานกลาง 
1.3.3 การเป็นสมาชิกที่ดี เด็ก 62 คน ใน 82 คน ร้อยละ 75.61  74.49 ปานกลาง 

สรุปผลการประเมิน  77.79 ด ี

  3. จุดเด่น  
      เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม มีลักษณะคา่นิยมอันพึงประสงค์ที่ดี ไหว้สวย มีวินัยเนื่องจากฝึกอยู่เป็นประจ า 
  4. จุดควรพัฒนา 
      ไม่มี 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

1. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษามีนโยบายส่งเสริม คือก าหนดไว้ในพันธกจิข้อที่ 1,2,8ส่งเสริมพัฒนาการและความพร้อมในการเรียนรู้ของเด็ก
ให้เหมาะสมตามวัย , เสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวชิาการสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, จัดสภาพแวดลอ้มพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และส่งเสริมเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก คือ 

โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมคณติคิดเรว็ กจิกรรมอ่านเก่งได้ดาว กจิกรรม English is fun 
กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ กิจกรรมท่องค าคล้องจอง กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงการ 
โครงการเรียนรูด้้วยกิจกรรม  กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมเกม
การศกึษา กิจกรรมเล่นน้ าเล่นทราย กิจกรรมจติรกรน้อย 
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมสวนหย่อม กิจกรรมรักษาความสะอาด กิจกรรมป้ายนิเทศเกร็ดความรู ้กิจกรรม
เรียนรู้ตามธรรมชาติ 

 

2. ผลการประเมินตนเอง  
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

ประเด็นย่อย ผลการประเมินตนเอง ผลประเมินภายนอก ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
1.4.1 ภาษา-สื่อสาร เด็ก 53 คน ใน 82 คน ร้อยละ 64.63 เปรียบค่าน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 100 81.81 ดีเลิศ 
1.4.2 ทักษะพื้นฐาน เด็ก 49 คน ใน 82 คน ร้อยละ 51.22  58.75 ปานกลาง 
1.4.3 ความใฝ่รู้  เด็ก 57 คน ใน 82 คน ร้อยละ 69.51  68.21 ปานกลาง 
1.4.4 ทักษะการคิด เด็ก 57 คน ใน 82 คน ร้อยละ 69.51  68.17 ปานกลาง 

สรุปผลการประเมิน  69.24 ปานกลาง 

  3. จุดเด่น  
      เรื่องการใช้ภาษา-สือ่สาร เน่ืองจากครจูัดการเรียนรู้แบบเปิดโอกาสให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกทาง
ความคดิอย่างเต็มที่ในการเรียนแบบโครงการ มกีจิกรรมเล่าข่าวเล่านิทาน ท่องค าคล้องจองอยู่อย่างสม่ าเสมอ 
  4. จุดควรพัฒนา  
      ทักษะด้านการคดิ ความใฝรู่้ครูควรมกีารกระตุ้นให้เด็กได้คิด ได้ซักถามให้มากขึ้น 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

 
1. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

กระบวนการพัฒนา 
สถานศึกษาได้ก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัยไว้ในพันธกิจข้อที่ 

1 ส่งเสริมพัฒนาการและความพร้อมในการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมตามวัย ข้อที่ 5 พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยด าเนินโครงการ / กิจกรรมต่อไปนี้ 
           โครงการวดัและประเมินผล - กิจกรรมวัดผลพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  
                                            – กิจกรรมพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ 6 กิจกรรม 
           สถานศึกษามกีารส่งเสริมครูปฐมวัยให้ได้รับการอบรมที่เกี่ยวกับหลักสูตร หรือการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ โดยเข้าอบรมหลกัสูตรปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 

2. ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเอง 

 

              สถานศึกษามีนโยบายเพื่อพัฒนาหลักสูตรและวิชาการระดับปฐมวัยชัดเจน มีการก าหนดโครงการและ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านวชิาการระดับปฐมวัยและด าเนินการส่งเสริมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา สถานศึกษามี
หลักสูตรที่เหมาะสมและได้รับการอนุมัติจากกรรมการบริหาร และไดร้ับการนิเทศติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัด 
หลังจากโรงเรียนได้มกีารส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรปฐมวัยฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 
 

สรุปภาพรวมประเด็น 2.1 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 

3. จุดเด่น  
    สถานศึกษามีโครงการกิจกรรมวัดผลพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน มีแผนการจัดประสบการณ ์6 กิจกรรม 
4. จุดควรพัฒนา  
   ควรมีบันทึกหลังสอน และหลังการจัดกจิกรรมต่างๆเพื่อน ามาแก้ไขในจดุที่ต้องปรับปรุง 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ ์

 

1. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
กระบวนการพัฒนา 

 

              สถานศึกษา ได้ก าหนดนโยบายไว้ในพันธกิจข้อที ่6 ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน
และจรรยาบรรณวิชาชพี ข้อที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ 
              สถานศึกษามีนโยบายและโครงการพฒันาครู รวมทั้งมีสดัส่วนครูต่อเด็กเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด
ทุกระดับชั้นที่เปิดสอน โดยฝ่ายบริหารมีการจัดครูและบุคลากรให้เหมาะสมกับเด็ก 
 

2. ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเอง 

 

                  นักเรียนปฐมวัยทุกระดับชั้น มีสัดสว่นครูต่อเด็กที่เหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดไว้ 
 

สรุปภาพรวมประเด็น 2.2 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 

สรุปภาพรวมประเด็น 2.3 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 

3. จุดเด่น  
    ไม่มี 
4. จุดควรพัฒนา  
     ไม่มี 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อยา่งปลอดภัยและเพียงพอ 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

 

1.กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
กระบวนการพัฒนา 

 

             สถานศึกษาได้ก าหนดนโยบายเพื่อพฒันาอาคาร สถานที่และแหล่งเรียนรู้ไว้ในพันธกิจข้อที่ 8 จัด
สภาพแวดล้อม พัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ โดยได้ด าเนินการโครงการ/กิจกรรม
ดังนี้  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้   -  กิจกรรมสวนหย่อม                      - กิจกรรมป้ายนิเทศเกร็ดความรู้ 
                                           -  กิจกรรมรกัษาความสะอาด             - กิจกรรมห้องโสตทศันศึกษา 
                                           -  กิจกรรมศนูย์การเรียนรูธ้รรมชาติ      -  กจิกรรมสื่อการเรียนการสอน 
                                           -  กิจกรรมภมูิปัญญาท้องถิ่น 
             ผลการด าเนินงานด้านอาคารสถานที่มคีวามมั่นคง  แข็งแรง แสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเท ปลอดภัย
จากการพลัดตก หกล้ม หนีบ ชนกระแทก ปลอดภัยจากสารเคมี พชืและสัตว์มีพิษ พื้นที่ช าระล้างมีขนาดและความ
สูงที่เหมาะสม อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่มีน้ าท่วมขัง  มีห้องส้วมที่เพียงพอต่อเด็ก ความปลอดภัยของ
เครื่องเล่นมีพื้นที่กว้างพอในการวางต าแหน่งไม่แออัด  อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
             ฝ่ายปฐมวัยมกีารจดัมุมประสบการณต์่างๆเช่น ห้องสมุด  มุมวิทยาศาสตร์ ป้ายนิเทศ มีการผลติสื่อในการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัย 
 

2. ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเอง 

 

             สถานศึกษามีนโยบายเพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ ความปลอดภัยอย่างชัดเจน มีโครงการและ
กิจกรรมเพื่อด าเนินการอย่างมีระบบ 
          สถานศึกษามีนโยบายและโครงการ/กจิกรรมเพื่อสนับสนุนสื่อ เทคโนโลยี ส าหรับปฐมวัยได้อย่างชดัเจน 
 

สรุปภาพรวมประเด็น 2.4 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 

สรุปภาพรวมประเด็น 2.5 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 

3. จุดเด่น  
   มีการพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
4. จุดควรพัฒนา  
    ไม่มี 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีสว่นร่วม 

 

1. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
ประเด็นย่อย กระบวนการพัฒนา 

2.6.1 การมีส่วนร่วม    
ในการบริหารและ     
การพัฒนาคุณภาพ 
 
 
 

    สถานศึกษามีการส่งเสริมบทบาทครูและบุคลากรในระดับปฐมวัย ให้มสี่วนร่วมในการบริหาร
การก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา ก าหนดไว้ในพันธกจิข้อที่ 7 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและการประกันคณุภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยมโีครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายใน  มกีารประชุมฝ่ายบริหารโดยมีหัวหน้าฝา่ยต่างๆรว่มประชุมเกี่ยวกับการบริหารด้าน
บุคลากร  ดา้นงบประมาณและวิชาการ 

2.6.2 การมีส่วนร่วม    
ในการควบคุมและ
ประเมินคุณภาพ 
 
 
 
 
 

      สถานศึกษา มีการส่งเสริมบทบาทครูและบุคลากรในระดับปฐมวัย ให้มบีทบาทในการ
ประกันคุณภาพภายในตามหนังสือค าสั่งแต่งตั้งที ่ ให้ครูมีสว่นรว่มในการก าหนดเป้าหมายที่
คาดหวังรายมาตรฐานโดยครูก าหนดคา่เป้าหมายในโครงการ/กิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบ  ครูมี
ส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อประกันคุณภาพตามมาตรฐานที่ตนรับผิดชอบจากการแต่งตั้ง 

 

2. ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเอง 

 

           สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูและบุคลากรปฐมวัยเพื่อประกันคุณภาพชัดเจน ครูมีส่วนรว่มในการก าหนดเป้าหมาย
และการวางแผนประกันคุณภาพภายใน 
 

สรุปภาพรวมประเด็น 2.6  มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 

3. จุดเด่น  
    สถานศึกษาให้ครูและบุคลากรได้มีสว่นร่วมในการวางแผน .ในการก าหนดเป้าหมาย เพื่อร่วมกันพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
4. จุดควรพัฒนา  
    ไม่มี 
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 3.1 จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอยา่งสมดุลเตม็ศักยภาพ 
 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

1. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
กระบวนการพัฒนา 

         สถานศึกษามีนโยบายสนับสนุนศักยภาพครู ก าหนดไว้ในพันธกิจขอ้ที่ 6 ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรตาม
เกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชพี  มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสรมิศักยภาพครู ดังนี ้
          โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  - กจิกรรมแสงธรรมน าชีวติ  ,  กิจกรรมพัฒนาครู , 
 กิจกรรมส่งเสริมทกัษะทางเทคโนโลยี    
        ผลการด าเนินงานมีการสนับสนุนส่งเสริมให้ครูปฐมวัย เข้ารับอบรมพัฒนาความรู้ดา้นการจัดประสบการณ์ 
       -การจัดกิจกรรม 6 กิจกรรมปฐมวัย ที่ รร.บริบูรณ์ศิลป์ 
      - ปฏิบัติการจดัท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แบบมุ่งผลลัพธ์ โดยบริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ 
      - การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการและระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยบริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัล   
        แทนท์ 
      - Librarian 4.0 รวมกลเม็ดชวนให้เด็กและเยาวชนอยากอ่านหนังสือ โดยบริษัท นานมีบุ๊คส์   
      - ระบบการประเมนิและการประกันคุณภาพสถานศึกษาแนวใหม่ โดย ปส.กช. จ.สระบุร ีรว่มกับ ส านักงาน   
        ศึกษาธิการจังหวดัสระบุร ี
      -  การจดักิจกรรมสง่เสริมนิสัยรักการอ่าน และการผลติสื่อเสริมการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนปฐมวัย โดย สช. 
      -  ทักษะ 7C กับการใช้ PLC พัฒนาคร ู4.0  โดย สช. 
         สถานศึกษามีนโยบายสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณต์รง เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีไทย ได้เรียนรู้กับ
ปราชญ์ชาวบ้านหรือเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ก าหนดไว้ในพันธกิจข้อที่ 4 สืบสานความเป็นไทย น้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อด ารงชิวิตอยา่งมีความสุข  มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้กับปราชญ์
ชาวบ้านหรือเรื่องราวเกีย่วกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมภูมิปญัญาท้องถิ่น  โครงการ
หนูน้อยคนดี กิจกรรมหนูน้อยนักประหยัด โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมไหว้คร ู, กิจกรรมลอยกระทง ,
กิจกรรมวัยใสไหวส้วย 
 

  2. ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเอง 

 

              สถานศึกษามีนโยบายและวิธีการส่งเสรมิศักยภาพครูอย่างชัดเจน ครูปฐมวัยไดร้ับการพฒันาศักยภาพด้านการ
จัดประสบการณก์ารเรียนรู้ สามารถอธิบายธรรมชาติและหลักการจดัการศึกษาปฐมวัยได ้อธิบายขั้นตอน วิธีการจดัท า
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ถูกต้องและครอบคลุมพัฒนาการเดก็อย่างสมดุลได ้
           สถานศึกษามกีารส่งเสริมประสบการณต์รงวัฒนธรรม ประเพณไีทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเน่ืองทุกปี 
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สรุปภาพรวมประเด็น 3.1  มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 

สรุปภาพรวมประเด็น 3.2  มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 

3. จุดเด่น  
    สถานศึกษาส่งเสริมศกัยภาพของคร ูให้ไดร้ับการพัฒนาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อยา่งเต็มที่เพื่อ
น ามาพัฒนาเด็กให้ได้มากที่สุด 
4. จุดควรพัฒนา  

     ไม่มี 

 

 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

1. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
กระบวนการพัฒนา 

 

             สถานศึกษามีนโยบายการจดัแหล่งเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ก าหนดไว้ในพันธกิจข้อที่ 8 
จัดสภาพแวดล้อม พัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้  มีโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
           โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  กิจกรรมสวนหย่อม กิจกรรมป้ายนเิทศเกร็ดความรู้ กิจกรรมสื่อการเรียนการสอน 
กิจกรรมสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมศูนย์การเรยีนรู้ตามธรรมชาติ กจิกรรมห้องโสตทัศนศึกษา 
           โครงการส่งเสรมิกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมคณติคิดเรว็ กิจกรรมอ่านเก่งไดด้าว กิจกรรม English  is  
fun  กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมจิตรกรน้อย กจิกรรมท่องค าคล้องจอง กจิกรรมการเรียนแบบโครงการ 
 

  2. ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเอง 

 

              สถานศึกษา มีการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้เพือ่เด็กปฐมวัยชัดเจน  มกีารส่งเสริมสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีเพื่อเด็ก
ปฐมวัยอย่างเหมาะสม  ครูท าแผนการจดัประสบการณ์ปฐมวัยได้อย่างชดัเจน และใช้สื่อประกอบการจดัประสบการณ์ได้ 
 

สรุปภาพรวมประเด็น 3.3  มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 

3. จุดเด่น  
    ครจูัดท าแผนการสอนพร้อมระบุสื่อเพื่อเตรียมประกอบการจดัประสบการณ์เพื่อเด็กได้เหมาะสม 
4. จุดควรพัฒนา  
    ไม่มี 
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

1. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
กระบวนการพัฒนา 

  

         สถานศึกษามีวิธกีารและข้ันตอนการวัดและประเมินพัฒนาการเดก็ ในแต่ละปีการศึกษา โดยมีโครงการวัดและ
ประเมินผล  ในกิจกรรมทดสอบเชาว์ปัญญา  กิจกรรมวัดผลด้านวิชาการ กิจกรรมวดัผลพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน กิจกรรม
นิเทศการสอน กจิกรรมพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์  6 กิจกรรม 

            ผลการด าเนินงานเด็กได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้านตามศักยภาพและความสามารถของตนเอง เด็กได้รับการ
ประเมิน ติดตามรายงานผลประเมินพัฒนาการและมีการส่งตอ่ข้อมูลเป็นระบบ  
         ครูมีวิธกีารวัดและประเมินพัฒนาการเด็กที่เหมาะสมและหลากหลายในแผนการจดัประสบการณ์เรียนรู้ได้อย่าง
ชัดเจน น่าเชื่อถือ 
 

  2. ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเอง 

 

                 สถานศึกษามีวิธีการที่สร้างความเชื่อมัน่ในการควบคุมประสิทธภิาพการวดัและประเมินผลอย่างชัดเจน  ครู
ปฐมวัยได้รับการอบรมพฒันาความรู้เรื่องการวดัและประเมินพัฒนาการเดก็ มีวิธกีารและเครื่องมือประเมินพัฒนาการ
เด็กในแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม หลากหลาย น่าเชือ่ถือ และสามารถน าผลประเมินไปพัฒนาเด็กได้
อย่างชัดเจน 
 

สรุปภาพรวมประเด็น 3.4  มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 

3. จุดเด่น  
    ไม่มี 
4. จุดควรพัฒนา  
    ควรน าผลประเมินที่ได้มาหาแนวทางพัฒนาตอ่ไป 
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บทสรุปภาพรวมผลการประเมินตนเอง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปว่ามีคุณภาพ  
ระดับยอดเยี่ยม   โดยจ าแนกผลการประเมินภาพรวมได้ ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ค่าน้ าหนัก 

ผลประเมินตนเอง 

คะแนน คุณภาพ 

50 42.13 ดีเลิศ 

 ประเด็นที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 30 23.17 ดี 

    ประเด็นย่อยที่ 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ 

5 3.47 ปานกลาง 

    ประเด็นย่อยที่ 1.1.2 ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

5 3.46 ปานกลาง 

    ประเด็นย่อยที่ 1.1.3 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 5 3.12 ปานกลาง 
    ประเด็นย่อยที่ 1.1.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
5 4.47 ดีเลิศ 

    ประเด็นย่อยที่ 1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 6 5.33 ดีเลิศ 
    ประเด็นย่อยที่ 1.1.6 ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  4 3.32 ดีเลิศ 
 ประเด็นที่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  20 18.96 ยอดเยี่ยม 
    ประเด็นย่อยที่ 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา

ก าหนด  
5 5 ยอดเย่ียม 

    ประเด็นย่อยที่ 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  5 5 ยอดเย่ียม 
    ประเด็นย่อยที่ 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่รว่มกนับนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

5 5 ยอดเย่ียม 

    ประเด็นย่อยที่ 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  5 3.96 ด ี
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ค่าน้ าหนัก 

ผลประเมินตนเอง 

คะแนน คุณภาพ 

30 30 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นท่ี 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน          2 2 ยอดเยี่ยม 
ประเด็นท่ี 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 14 14 ยอดเยี่ยม 
ประเด็นย่อยท่ี 2 .2.1 การจัดองค์กรโครงสร้างและระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

3 3 
ยอดเย่ียม 

ประเด็นย่อยท่ี 2.2.2 การจัดระบบประกันคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง 5 5 ยอดเย่ียม 
ประเด็นย่อยท่ี 2.2.3 การจัดระบบควบคุม ดูแลความปลอดภัยภายในสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

3 3 ยอดเย่ียม 

ประเด็นย่อยท่ี 2.2.4 การสร้างโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพ 3 3 ยอดเย่ียม 
ประเด็นท่ี 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4 4 ยอดเย่ียม 

ประเด็นท่ี 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 4 4 ยอดเย่ียม 
ประเด็นท่ี 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

3 3 ยอดเย่ียม 

ประเด็นท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้

3 3 ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 20 20 ยอดเย่ียม 

ประเด็นท่ี 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
5 5 ยอดเย่ียม 

ประเด็นท่ี 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 3 3 ยอดเย่ียม 
ประเด็นท่ี 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 3 3 ยอดเย่ียม 
ประเด็นท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 5 5 ยอดเย่ียม 
ประเด็นท่ี 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู ้
4 4 ยอดเย่ียม 

   มีมาตรฐานที่ได้คุณภาพระดับดีขึ้นไป 2 ใน 3 มาตรฐาน  ใช่  ไม่ใช่ และไม่มีมาตรฐานใดอยู่ในระดับก าลังพัฒนา  ใช่  ไม่ใช่     
        ผลประเมินในภาพรวมทั้ง 3 มาตรฐานของสถานศึกษา  =  92.13  มีคุณภาพระดับ   ยอดเยี่ยม 

 ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มมีาตรฐานการจัดศึกษา       ไม่มีมาตรฐานการจัดศึกษา   
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 

1.กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
ประเด็นย่อย กระบวนการพัฒนา 

1.1.1 ความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การ
สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร คิ ด
ค านวณ 
 
 
 
 

      สถานศึกษาก าหนดนโยบายไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน
วิชาการ พันธกิจที่ 2 เสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
โดยได้ด าเนินโครงการ Beautiful Handwrite ในกิจกรรมเขียนสวยติดบอร์ด, กิจกรรม
พัฒนาทักษะลายมือ  
โครงการเรียนรู้แบบบูรณาการการพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ในกิจกรรมการสอนแบบโครงการ
กิจกรรมเตรียมความพรอ้มเพื่อการทดสอบระดับชาติ 
โครงการอ่านคล่องสมองคิด ในกิจกรรมคลินิกการอ่านเขียน, กิจกรรมอ่านเขียนจ าได้, 
กิจกรรมอ่านได้ตอบเก่ง, กิจกรรมคณิตคิดเร็ว, กิจกรรมวันภาษาไทย, กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์, กิจกรรม English is fun, กิจกรรม computer, กิจกรรม English camp 
       ในด้านการจัดการเรียนรู้ก าหนดให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น การอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  และเน้นการคิดค านวณ ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

1.1.2 ความสามารถใน
การคดิวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคดิเห็นและ
แก้ปัญหา 
 
 
 

      สถานศึกษาก าหนดนโยบายไว้ในพันธกิจข้อที่ 2 เสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการสู่
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 2.4 ส่งเสริมผู้เรียนให้รักการอ่าน การเรียนรู ้มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหาได้  โดยได้ด าเนินกิจกรรมคณติคดิเร็ว, กิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์, กจิกรรม English is fun, กิจกรรมอ่านได้ตอบเก่ง 
       ในด้านการจัดการเรียนรู้ก าหนดให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสังคม และเน้นการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การแก้ปัญหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

1.1.3 ความสามารถใน
การสร้างนวตักรรม 
 
 

       สถานศึกษาด าเนินกิจกรรมการแข่งขัน Computer , โครงงานวิทยาศาสตร์ มี
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมผู้เรียนสร้างผลงานหรอืนวัตกรรม 
       ในด้านการจดัการเรียนรู้ก าหนดให้ครูจดัการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างผลงาน 
นวัตกรรม โครงงาน ในกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์ 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ต่อ)  

ประเด็นย่อย กระบวนการพัฒนา 
1.1.4 ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและ     
การสื่อสาร 
 
 
 
 
 

      สถานศึกษาก าหนดนโยบายไว้ในพันธกิจข้อที่ 8 จัดสภาพแวดล้อม พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และส่งเสริมเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้  กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาความสามารถ
ผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีและประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
       โดยได้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารผ่านกิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์  กิจกรรมห้องสมุด 
       ในด้านการจัดการเรียนรู้ก าหนดให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ หน่วยการ
เรียนเน้ือหาเกี่ยวกับการใช้ Word, Excel, Power point สัปดาห์ที่1-20 ภาคเรียนที่1  
หน่วยการเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับ Web code , Scratch สัปดาห์ที่ 21-40 ภาคเรียนที่ 2 
 

1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

       สถานศึกษาก าหนดนโยบายไว้ในพันธกิจข้อที่ 2 เสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ
สู่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 2.1 เสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน  โดยได้ด าเนินโครงการการเรียนรู้แบบบูรณาการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ใน
กิจกรรมเทคนิคการสอน กิจกรรมบูรณาการ การสอนแบบโครงการและการสืบค้น 
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบระดับชาติ ได้ด าเนินโครงการอ่านคล่อง 
สมองคิด ในกิจกรรมคลินิกการอ่านการเขียน  กิจกรรมอ่านเขียนจ าได้ กิจกรรมอ่านได้
ตอบเก่ง กิจกรรมคณิตคิดเร็ว กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมEnglish  is fun กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์ 

1.1.6 ความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 

       สถานศึกษาก าหนดนโยบายไว้ในพันธกิจข้อที่ 3  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ให้เป็นนิสัย  พันธกิจข้อที่ 4 สืบสานความเป็นไทย น้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อด ารงชีวิตอย่างมีความสุข กลยุทธ์ข้อที่ 3.3 น้อมน าหลัก
ปรั ชญา เศรษฐกิ จพอ เพี ย ง เพื่ อ เป็นส่ วนหนึ่ ง ในการจั ดการ เ รี ยนการสอน 
       โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการ
ท างานของผู้เรียนในกิจกรรมชมรม กิจกรรมแนะแนว โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

       ในด้านการจัดการเรียนรู้ก าหนดให้ครูจดัการเรียนการสอนที่เน้นทักษะความพร้อม
ในการศกึษาต่อ การฝึกงานหรือการท างานในกลุม่สาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ 
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2. ผลการประเมินตนเอง 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นย่อย ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
1.1.1 ความสามารถในการอ่าน  การ
เขียน การสื่อสารและการคิด 
ค านวณ 
 

ท าการทดสอบเมื่อวันที่ 6  มีนาคม 2562 

ปานกลาง 

 

จ านวนผู้เรียนทั้งหมดที่ทดสอบ 

ระดับประถมศึกษา จ านวน  180  คน 

ผู้เรียนผ่านการทดสอบ จ านวน  125 คน 

สรุปผู้เรียนร้อยละ  69.44  มีคุณสมบัต ิ

1.1.2 ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 
 

ท าการทดสอบเมื่อวันที่ 6  มีนาคม 2562 

ปานกลาง 

จ านวนผู้เรียนทั้งหมดที่ทดสอบ  

ระดับประถมศึกษา จ านวน  180  คน 

ผู้เรียนผ่านการทดสอบ จ านวน  124.5  คน 

สรุปผู้เรียนร้อยละ 69.17  มีคุณสมบัต ิ

1.1.3 ความสามารถในการสร้ าง
นวัตกรรม 

ท าการประเมินเมื่อวันที่  6  มีนาคม 2562 

ปานกลาง สถานศึกษามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อที่ 3   

มีระดับคะแนน 3.12 

1.1.4 ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ท าการทดสอบเมื่อวันที่ 6  มีนาคม 2562 

จ านวนผู้เรียนทั้งหมดที่ทดสอบ 

ระดับประถมศึกษา จ านวน  180  คน 

ผู้เรียนผ่านการทดสอบ จ านวน  161  คน 

สรุปผู้เรียนร้อยละ  89.44  มีคุณสมบัต ิ 

ดีเลิศ 

1.1.5 ผ ล สั ม ฤทธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น         
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผลของสถานศึกษาสรปุข้อมูลเมื่อวันที่  15  มี.ค. 2562 

ดี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประถมศึกษา 

ภาษาไทย 129 

คณิตศาสตร ์ 114 

วิทยาศาสตร ์ 119 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 130 

สุขศึกษาและพลศึกษา 163 

ศิลปะ 180 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 158 

ภาษาต่างประเทศ 132 

สรุปผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามหลกัสูตรระดับสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 78 

ผลการทดสอบระดับชาติ สรุปข้อมูลเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2562 

จ านวนนักเรียนทีผ่่านเกณฑ์ 
(ระดับชาติ) 

จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ 
(ทั้งหมด) 

16 37 

สรุปผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับชาติ  คิดเป็นร้อยละ 10.81 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ต่อ) 

ประเด็นย่อย ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
1.1.6 ความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และ เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ท าการทดสอบเมื่อวันที่  6 มี.ค. 2562 

ยอดเย่ียม 

จ านวนผู้เรียนทั้งหมดที่จบการศึกษาในแต่ละระดับชั้น 

ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
 จ านวน  37  คน 

มีผู้เรียนที่ศึกษาต่อ จ านวน  37  คนคิดเป็นร้อยละ 100 

สรุปผู้เรียนประถมศึกษา 
ร้อยละ  100  มีคุณสมบัต ิ

สรุปภาพรวมประเด็น 1.1 มีคุณภาพระดับ ดี 

3. จุดเด่น  
    ไม่มี 
4. จุดควรพัฒนา  
      ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการควรเน้นและส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่าน- เขียน การสื่อสาร  การคดิค านวณ  
การคดิวิเคราะห์มากขึ้น 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 

1. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
ประเด็นย่อย กระบวนการพัฒนา 

1.2.1 การมี
คุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด  

       สถานศึกษาก าหนดนโยบายไว้ในพันธกิจข้อที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมอันพึงประสงค์ใหเ้ป็นนิสัย ยุทธศาสตร์ที ่3 การปลูกฝังผู้เรียนด้านคณุลักษณะที่พึง

ประสงค์   โดยครูได้ด าเนินการประเมินโดยบูรณาการการประกันคุณภาพภายในตาม

ประเด็นนี้ในสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) พิจารณาในระดับดี

ขึ้นไปสถานศึกษาก าหนด 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในเรื่อง 

 1. รักชาต ิศาสน ์กษัตรยิ์ 2. ซื่อสัตย์ สุจรติ  3. มีวินัย   4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง  

 6. มุ่งมั่นในการท างาน 7. รักความเป็นไทย 8. มจีติสาธารณะ 
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       โดยมีกิจกรรมวันเข้าพรรษา  วันแม่แห่งชาติ  วันพ่อแห่งชาต ิกิจกรรมสภานักเรียน 

กิจกรรมเวรประจ าวันและอบรมหน้าเสาธง 

1.2.2 ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

        สถานศึกษาก าหนดนโยบายไว้ในพันธกิจข้อที่ 4  สืบสานความเป็นไทย น้อมน าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อด ารงชีวิตอยา่งมีความสุข  กลยุทธ์ที ่ 3.6 ปลูกฝังผู้เรียนรัก

ความเป็นไทยและมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณไีทย    มีจติอาสาปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์   

ต่อสังคม 

        โดยมีกจิกรรมที่สง่เสริมเรื่องความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในกิจกรรมภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมวนัเข้าพรรษา  กิจกรรมวนัไหว้ครู  กิจกรรมชมรมการพับดอกไม้

กุหลาบจากใบเตย   กิจกรรมอบรมคณุธรรมวันศุกร ์ (กิจกรรมใจสวา่ง) กิจกรรมวันลอย

กระทง   

         ในด้านการจดัการเรียนรู้ได้ก าหนดให้ครจูดัการเรียนการสอนที่เน้นส่งเสริมความ

ภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความภูมิใจในกิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการ เช่น เรื่องมะละกอ 

กล้วย ใบเตย 

1.2.3 การยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 

       สถานศึกษาก าหนดนโยบายไว้ในกลยุทธ์ที่  3.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับความคดิเห็น

ของผู้อื่นและมีความเข้าใจที่ถูกต้องในระบอบประชาธิปไตย ในกิจกรรมสภานักเรียน  

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลกูเสือ-เนตรนาร ี

1.2.4 สุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม 

        สถานศึกษาก าหนดนโยบายเกี่ยวกับสุขภาวะทางร่างกายไว้ในกลยุทธ์ท่ี 3.1 ส่งเสริมสุขภาพ

และสุขอนามัยให้ผู้เรียน รณรงค์ให้ผู้เรียนห่างไกลยาเสพติด 

            โดยมีโครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ ในกิจกรรมน้ าหนัก ส่วนสูง   กิจกรรม

กีฬาสี  กิจกรรมแอโรบิค 

            สถานศึกษาก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมผู้เรียนด้านจิตสังคมไว้ในพันธกิจข้อท่ี 3 

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ให้เป็นนิสัย ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การปลูกฝัง

ผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  กลยุทธ์ท่ี 3.6  ปลูกฝังผู้เรียนรักความเป็นไทยและมีส่วนร่วม

ในกจิกรรม ประเพณีไทย มีจิตอาสาปฏิบัติตนเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม  

         โดยมีโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในกิจกรรมเข้าพรรษา กิจกรรมวันลอยกระทง 

กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมตาวิเศษ กิจกรรมลดคัดแยกใช้ประโยชน์จากขยะ กิจกรรมบันทึกความดี 
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2.ผลการประเมินตนเอง 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นย่อย ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
1.2.1 การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด  
 

จ านวนผู้เรียนทั้งหมดจ าแนกตามระดับชั้น 

ยอดเย่ียม 

ระดับประถมศึกษา จ านวน 180 คน 

จ านวนผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ 
จ านวน  180 คน 

สรุปผู้เรียนร้อยละ 100 มีคุณสมบัติ 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
 

จ านวนผู้เรียนทั้งหมดจ าแนกตามระดับชั้น 

ยอดเย่ียม 

ระดับประถมศึกษา จ านวน 180 คน 
จ านวนผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ 

จ านวน 180  คน 
สรุปผู้เรียนร้อยละ 100 มีคุณสมบัติ 

1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย 
 

จ านวนผู้เรียนทั้งหมดจ าแนกตามระดับชั้น 

ยอดเย่ียม 

ระดับประถมศึกษา จ านวน 180 คน 
จ านวนผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ 

จ านวน  180 คน 

สรุปผู้เรียนร้อยละ  100 มีคุณสมบัติ 
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและ   
จิตสังคม 

 นักเรียนที่มีน้ าหนักในเกณฑ์ปกติ  =     55   %   
 นักเรียนที่มีส่วนสูงในเกณฑ์ปกติ  =     61.67   % 

เฉลี่ยนักเรียนที่มีส่วนสูงและน้ าหนักในเกณฑ์ปกติ  = 58.34  % ดี 

นักเรียนประถมศึกษาที่มีจติสังคม         =  100  % 

สรุปภาพรวมประเด็น 1.2 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 

3. จุดเด่น  
    การสรา้งคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีการยอมรับที่จะอยูร่ว่มกันบน
ความแตกต่าง 
4. จุดควรพัฒนา  
    ควรส่งเสริมเรื่องสุขภาวะทางร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 
1. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

กระบวนการพัฒนา 
             สถานศึกษาก าหนดนโยบายเพื่อวางแผนพัฒนาองค์กรไว้ในพันธกจิที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการ
ประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ  ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการประกัน
คุณภาพ 
          โดยมีการด าเนินการพัฒนาตามนโยบายในโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการสถานศึกษา ผา่นกิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา  กจิกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา  กิจกรรมนิเทศระบบบริหารจัดการ 
             สถานศึกษามีการเสนอขอความเห็นชอบ/อนุมัติในการใช้แผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจ าปี ต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่  1 เมษายน 2561  ประธานผู้ลงนาม นางประภัสสร เนียมรัตน์  วิสัยทัศน์

ของสถานศึกษา คือ  ภายในปีการศึกษา 2560 – 2563 โรงเรียนอนุบาลวชิชากร บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ครูและ

บุคลากร   เอาใจใส่และดูแลผู้เรียนดุจลูกหลาน ด้วยมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชพี เพื่อมุ่งเนน้ให้ผู้เรียนมี

ความสามารถทางวิชาการสูงสุดตามศักยภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม และนอ้มน าศาสตร์ของพระราชามาประยุกต์ใช ้คงไว้ซึ่ง

วัฒนธรรมไทย ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีทักษะการสือ่สาร เพือ่เป็นพลเมืองคุณภาพในยุคไทยแลนด ์4.0 

พันธกิจของสถานศึกษาคือ  

ท่ี พันธกิจ 
1 ส่งเสริมพัฒนาการและความพร้อมในการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมตามวัย  
2 เสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ให้เป็นนิสัย 
4 สืบสานความเป็นไทย น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
5 พัฒนาเน้ือหาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6 ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ 
8 จัดสภาพแวดล้อม พัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
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2. ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเอง 

             สถานศึกษามีวธิกีารวางแผนเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจอยา่งเป็นระบบ  วิสัยทัศน์และพันธกิจมีความ
สอดคล้องสัมพันธก์ันและตรงตามบริบทของสถานศึกษา ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและเป็น
ที่รับรู้ตรงกันของบุคลากรในสถานศึกษา  มีการก าหนดเป้าหมายหรือตัวชีว้ัดความส าเรจ็ที่จะน าไปสู่การบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ มีผลการประเมินตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 

สรุปภาพรวมประเด็น 2.1 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 

3. จุดเด่น  
    การพัฒนาระบบบริหารจดัการ มีเป้าหมาย วสิัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
4. จุดควรพัฒนา  
    ไม่มี 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 
1.กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

ประเด็นย่อย กระบวนการพัฒนา 
2.2.1 การจัดองค์กรโครงสร้าง
และระบบข้อมูลสารสนเทศที่
มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 

       สถานศึกษาก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการไวใ้นพันธกิจข้อที่ 7  
พัฒนาระบบบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ 

        ด าเนินการพัฒนาตามนโยบาย ประเด็นระบบบริหารจัดการ กลยุทธท์ี่ 5.1 , 
5.2 , 5.4 , 5.5 , 5.6 , 5.7 , 5.8 , 5.9 โดยมีโครงการชุมชนสัมพันธ ์ผ่านกจิกรรม
กีฬาส ีกิจกรรมเยี่ยมบ้าน กิจกรรมปฐมนิเทศ กจิกรรมประชาสัมพันธ์ ประเด็น
ระบบข้อมูลสารสนเทศ กลยุทธ์ที ่5.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ มี
ความถูกต้อง ความครบถ้วนของข้อมูลและง่ายต่อการใช้งาน โดยมีกิจกรรมพัฒนา
ระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
          สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานและก าหนดบุคคลไว้อย่างชดัเจนดังนี้ 
ฝ่ายวิชาการ (นางภินันท ์ทองเติม) ฝ่ายธุรการ (นางขวัญเรือน ชัยประโคน) ฝ่าย
ปกครอง (นางศิรริัตน์ ผวิแดง) ฝ่ายอาคารสถานที่ (นางณัจฉรียา บุญศรี)  การ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ตามฝ่ายงาน ดังนี้ ฝา่ยวิชาการ (จ านวน
เอกสาร 52 แบบฟอร์ม 21 ) ฝ่ายธุรการ (จ านวนเอกสาร 38 แบบฟอร์ม 18) ฝ่าย
ปกครอง (จ านวนเอกสาร 29 ) ฝ่ายอาคารสถานที่ (จ านวนเอกสาร 26) มี
แบบฟอร์มติดตามโครงการกิจกรรมเพื่อเซ็นรับทราบติดตามงาน  มีการประเมิน
โครงการและสรุปผลการด าเนินโครงการตา่งๆที่ก าหนดไว้ออกมาเป็นรูปเล่มสรุป
โครงการกิจกรรมปีการศกึษา 2561 ตามหน้าที่รบัผิดชอบที่ได้ก าหนดไว้ 
       สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารชัดเจน  มี
โครงการ/กิจกรรมเพื่อการบริหารจัดการอยา่งมีสว่นร่วม มีการจัดองค์กรโครงสรา้ง
และระบบข้อมูลสารสนเทศชัดเจน  และมรีะบบการก ากับ ตดิตาม ประเมินผล
โครงการและกิจกรรม  
 

2.2.2 การจัดระบบประกัน
คุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
กับผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
 

      สถานศึกษาก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการไวใ้นพันธกิจข้อที่ 7  
พัฒนาระบบบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ 

       ด าเนินการพัฒนาโดยมีโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       ผลการด าเนินงานมีระบบค าสั่งแต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพภายในที่
ชัดเจน ตามค าสั่งที ่97/2561 มีการประกาศใช้มาตรฐานและการก าหนดมาตรฐาน
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ที่สอดคล้องกฎกระทรวงและบริบทของสถานศึกษา โดยประกาศไว้บน Website ลง
วันที่ประกาศใช้มาตรฐาน 21 สิงหาคม 2561 มีการก าหนดเป้าหมายรายมาตรฐาน
และการจัดโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี 2561  มีการวางแผนเพื่อด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดในสรุปโครงการและกิจกรรมปี 
2561 

 

 
ประเด็นย่อย กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 

2.2.3 การจัดระบบควบคุม 
ดูแล ความปลอดภัยภายใน
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

      สถานศึกษาก าหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการ
ดูแลด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาระบุไว้
ในกลยุทธ์ข้อที่ 5.4 สร้างมาตรฐานและจัด
กิจกรรมดูแลดา้นความปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของผู้เรียน บุคลากรและสถานศึกษา 
     โดยด าเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มี
กิจกรรมการซ้อมดับเพลงิ อพยพหนีไฟและ
แผ่นดินไหว 

    สถานศึกษาได้ท าการส ารวจเครื่อง
ตัดไฟ ถังดับเพลิง ระบบกรองน้ าดื่ม
น้ าใช้ สถานที่ประกอบอาหาร การ
จัดเก็บขยะ ระบบป้องกันบุคคล 
ความปลอดภัยจากการเดินทาง 
ระบบดูแลพื้นที่เสี่ยง โดยส ารวจ
ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 

2.2.4 การสร้างโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนา
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     สถานศึกษาก าหนดนโยบายที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร
ไว้ในพันธกจิข้อที่ 7 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและการประกันคณุภาพภายในให้มี
ประสิทธิภาพ 

       ด าเนินการพัฒนาตามนโยบายประเด็น
การสร้างความร่วมมือเพือ่พัฒนาภายใน
สถานศึกษาและประเด็นการสร้างความ
ร่วมมือเพื่อชุมชนหรือสังคมการศกึษา ในกล
ยุทธ์ 5.9 สร้างความรว่มมือกับผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมรับผิดชอบต่อพัฒนาคุณภาพ 
      โดยด าเนินโครงการเสริมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการ ผา่นกิจกรรมจัดท า

    สถานศึกษาได้ด าเนินโครงการ/
กิจกรรมอย่างต่อเน่ืองในการสร้าง
ความรว่มมือเพื่อพัฒนาภายใน
สถานศึกษา และสรา้งความรว่มมือ
เพื่อชุมชน 
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แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  กิจกรรม
พัฒนาระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
กิจกรรมนิเทศระบบบริหารจดัการ โครงการ
ชุมชนสัมพันธ์ ผา่นกิจกรรมกีฬาสี กจิกรรม
เย่ียมบ้าน กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรม
ประชาสัมพันธ ์

 
2. ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินตนเอง 
 

               สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีสว่นร่วมในการพัฒนา  มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่เป็น
รูปธรรมและเป็นระบบ และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและมีความส าเร็จไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 75 

 

สรุปภาพรวมประเด็น 2.2 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 

3. จุดเด่น  
    ไม่มี 
4. จุดควรพัฒนา  
    ไม่มี 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสตูรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
กระบวนการพัฒนา 

           สถานศึกษาก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้าน ไวใ้นพันธกจิข้อที่ 5 พัฒนาเน้ือหา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
         โดยมีประเด็นพฒันา ด้านหลักสตูรสถานศึกษา ในยุทธศาสตรท์ี่ 4  พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และ
ศักยภาพบุคลากร  กลยทุธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมครูผู้สอนให้จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ การอ่าน-เขียน การสื่อสาร การค านวณ
อย่างต่อเน่ือง โดยมีโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน  โครงการวัดและประเมินผล  กิจกรรมการสอนแบบ
โครงการและการสืบค้น   
          ด้านทกัษะวิชาการ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ ในโครงการอ่านคล่องสมองคิด 
ผ่านกิจกรรมคลินิกการอา่น-เขียน กิจกรรมอ่านเขียนจ าได้ กิจกรรมอ่านได้ตอบเก่ง กิจกรรมคณิตคิดเร็ว กิจกรรมวัน
ภาษาไทย กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กจิกรรมวันสุนทรภู่ กจิกรรม English is fun กิจกรรมแข่งขัน Computer 
กิจกรรมวันคริสมาสต ์  
           ดา้นคุณลักษณะ ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ ในโครงการการเรียนรู้
แบบบูรณาการพัฒนาทกัษะการเรียนรู ้ผ่านกจิกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ ผ่าน
กิจกรรมรณรงค์ตา้นยาเสพติด กิจกรรมกีฬาสี กจิกรรมประถมเสียงทอง กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย กิจกรรมแอโรบิค 
กิจกรรมน้ าหนัก-สว่นสูง กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผา่นกิจกรรมไหว้ครู กจิกรรม
เข้าพรรษา กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันพ่อ วันชาต ิกิจกรรมปัจฉิมอ าลา กจิกรรมอบรมวันศุกร ์
กิจกรรมบันทึกความดี กจิกรรมสภานักเรียน กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10   โครงการระเบียบวินัยในโรงเรียน 
ผ่านกิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความ/ค าขวญัเรื่องระเบียบวินัย กิจกรรมเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย กิจกรรม
ลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะ  กจิกรรมอาคารเสริมปัญญา  โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านเด็กดีมีเงิน
ออม กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวแบบสวนผสม 
           ดา้นการวดัและประเมินผล ในกลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องตามสภาพจริง ในงานวดัและประเมินผล  โครงการเรียนรู้แบบบูรณาการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ผา่น
กิจกรรมเทคนิคการสอน กิจกรรมการสอนแบบบูรณาการ กิจกรรมการสอนแบบโครงการและการสืบค้น กิจกรรม
นิเทศการสอน กจิกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบระดับชาติ โครงการอา่นคล่องสมองคิด ผ่านกิจกรรมคลินิก
การอา่น-เขียน กิจกรรมอ่านเขียนจ าได้ กิจกรรมอ่านได้ตอบเก่ง กิจกรรม English  is fun กิจกรรม English camp 
               ผลการด าเนินงานตามแผนสถานศึกษามีการก ากับติดตามโครงการต่างๆทีก่ าหนดไว้โดยมีแบบติดตามงาน
และให้แต่ละฝ่ายเซ็นรับทราบ  มีการประเมินโครงการและกิจกรรมปี 2561 
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2. ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเอง 

 

              สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายครบถ้วนทั้ง 4 เรื่องชัดเจน มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาครอบคลุม
ทั้ง 4 เรื่อง มีการก ากับ ติดตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆชดัเจน มีการสรุปผลการด าเนินงานและมีค่าเฉลี่ยความส าเรจ็
ของโครงงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 
 

สรุปภาพรวมประเด็น 2.3 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 

3. จุดเด่น 
    มีการพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนให้มีคุณภาพรอบด้านอยู่เสมอ 
4. จุดควรพัฒนา  

    ไม่มี 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
กระบวนการพัฒนา 

                สถานศึกษาก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรไว้ในพนัธกิจข้อที่ 6 ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากร
ตามเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
            โดยมีประเด็นการพัฒนาเรื่องทักษะ/มาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณ ในกลยุทธท์ี่ 4.5 เสริมศักยภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพครูผู้สอนพัฒนาทักษะดา้นการใช้เทคโนโลยีและการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ และกลยุทธ์ที่ 4.7 
ส่งเสริมบุคลากรสายสนบัสนุนให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเน่ือง   โดยได้ด าเนินกิจกรรมพัฒนาคร ูกิจกรรม
ทักษะเทคโนโลยี กิจกรรมวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 ของครูทั้งหมดไดร้ับ
การอบรม สัมมนาที่เกี่ยวกับการออกแบบการเรยีนรู้/การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 
            ประเด็นการพฒันาเรื่องสวัสดิการ/ขวญัก าลังใจ ในกลยุทธ์ที่ 4.6 ส่งเสริมสวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจทีด่ีให้กับครูและบุคลากรของสถานศึกษา โดยไดด้ าเนินโครงการขวัญและก าลังใจ 
 

2. ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเอง 

           สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรชดัเจน มีโครงการและกิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาครูและบุคลากรชดัเจน  ครูร้อยละ 100  ได้รับการอบรมสัมมนาการจัดการเรียนรู้ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ละ
ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงตอ่ป ี
 

สรุปภาพรวมประเด็น 2.4 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 

3. จุดเด่น  
    ไม่มี 
4. จุดควรพัฒนา 
    ไม่มี  
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้

1. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
กระบวนการพัฒนา 

 

            สถานศึกษาก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาสภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการเรียนรู้ไว้ในพันธกิจข้อที ่8 จัด
สภาพแวดล้อม พัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ 
            โดยมีประเด็นการพัฒนาด้านห้องปฏิบัติการ/แหล่งเรียนรู้ภายในหอ้งเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน และ
สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลย ีในกลยุทธ์ที ่5.7  จัดสภาพแวดลอ้ม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียนให้
สวยงามและเอื้อต่อการเรียนรู้  และ กลยุทธ์ที่ 5.8 พัฒนาระบบบริหารห้องสมุดรองรับการศกึษาค้นคว้าและเป็นส่วน
หน่ึงในการเสริมสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ 
            โดยได้ด าเนินโครงการอา่นคล่องสมองคิด ซึ่งมีกิจกรรมคอมพิวเตอร์  กิจกรรมห้องสมุด   โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ซึ่งมีกิจกรรมห้องเรียนสีเขียว กิจกรรมต้นไม้เสริมปัญญา กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  งานบริการสื่อ อุปกรณ์
เทคโนโลยี ซึ่งได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 และได้สรุปกิจกรรมตา่งๆเป็นที่เรียบร้อย 

            ผลการด าเนินงานสถานศึกษามีการสนับสนุนระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารได้แก ่มี Computer ประจ าทุก
ชั้นเรียน, เครื่องปริ้นเตอร์, เครื่องถ่ายเอกสาร, Internet ระบบ Lan,  WIFI 
            สถานศึกษามีการสนับสนุนเทคโนโลยีส าหรับการเรียนรู ้ โดยมี Smart classroom, มี Computer ทุกชั้น
เรียน, มีห้องสมุด, มีห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ 
 

2. ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเอง 

 

           สถานศึกษามีนโยบายพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ชัดเจน มีโครงการ/กิจกรรมและด าเนินการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
         สถานศึกษามีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีชัดเจน โครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนสื่อ 
เทคโนโลยีชัดเจน มีการสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและเพื่อการเรียนรู้อย่างชดัเจน 

สรุปภาพรวมประเด็น 2.5 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 

สรุปภาพรวมประเด็น 2.6 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 

3. จุดเด่น  
    ไม่มี 
4. จุดควรพัฒนา  
    ไม่มี 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
กระบวนการพัฒนา 

               สถานศึกษามีนโยบายสนับสนุนศักยภาพคร ูก าหนดไวใ้นพันธกจิข้อที่ 6 ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรตาม
เกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชพี กลยทุธท์ี่ 4.1 พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมครูผู้สอนให้จดัการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การอา่น-เขียน การสื่อสาร การค านวณ อย่างต่อเนื่อง  กลยทุธ์ที ่4.2 พัฒนาระบบนิเทศ
การสอนที่ครอบคลุมการประเมินการจัดการเรียนรู้ การประเมินชั้นเรียน และประเมินคุณภาพแบบทดสอบของครูผู้สอน
เพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลสู่การจดัซ่อมเสริมและการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง            
กลยุทธ์ที ่4.3 พัฒนากระบวนการวดัและประเมินผลของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามสภาพจริง         
กลยุทธ์ที ่4.4 สนับสนุนครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเน่ือง จัดโอกาสในการศกึษาดูงานตามโอกาสที่
เหมาะสม กลยุทธ์ที ่4.5 เสริมศักยภาพและมาตรฐานวิชาชีพครูผู้สอน พฒันาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและการ
วิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ กลยุทธท์ี่ 4.5 ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาศกัยภาพอยา่งต่อเน่ือง 
            โดยไดด้ าเนินกิจกรรมพัฒนาครู กจิกรรมทักษะเทคโนโลยี  ผลการด าเนินงานสถานศึกษามีการสนับสนุน
ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนานความรู้ดา้นการออกแบบการเรียนรู้ เรื่อง แก้ปัญหาเด็กอา่นไม่ออก เขียนไม่ได้และ
สร้างนิสัยรักการอ่าน เมือ่วันที่ 26-27 พ.ย. 59 ที่โรงเรียนปัณณวิชญ์ เรือ่งทักษะ 7C กับการใช้ PLC พัฒนาครู 4.0 เมื่อ
วันที่ 17-18 ก.ค. 60 ที่ค่ายรัศมีแคมป์ เรื่องส่งเสริมนิสัยรักการอา่นและการผลิตสือ่เสริมการเรียนรู้ ที่สพป.สระบุรีเขต 2  
ผลการด าเนินงานสถานศึกษามีครทูี่ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบการเรียนรูใ้นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
คิดเป็นร้อยละ 100 ครูทีเ่ข้าที่และสามารถอธิบายขั้นตอน/วิธีการจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ที่ถูกต้อง สามารถอธิบาย
วิธีการสอนที่เน้นกระบวนการคดิ และการฝึกปฏบิัติได้อย่างชัดเจน 
 

  2. ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเอง 

                   สถานศึกษามีนโยบายและวิธีการส่งเสริมศักยภาพครชูัดเจน ครูไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการออกแบบการเรียนรู้ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี อธิบายข้ันตอน/วิธีการจดัท าแผนการจดัการเรียนรูท้ี่
ถูกต้องและน าสู่การปฏิบัติได้ อธิบายวธิีการสอนทีเ่น้นกระบวนการคิดและการฝึกปฏิบัติได้อยา่งชัดเจน 
 

สรุปภาพรวมประเด็น 3.1  มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 

3. จุดเด่น  
    ไม่มี 
4. จุดควรพัฒนา  

      ไม่มี 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

1. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
กระบวนการพัฒนา 

               สถานศึกษามีการจดัแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างชัดเจน กล่าวคือ มี
ห้องสมุดส าหรับการค้นคว้า มีห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้มีห้องปฏิบัติวทิยาศาสตร์ส าหรับ
ท าการทดลอง  สถานศกึษามีการสนับสนุนให้ครูมีศักยภาพด้านสื่อ เทคโนโลยี  โดยจัดให้มีคอมพวิเตอร์ มีสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตส าหรับจัดท าสื่อการเรียนรู้และค้นคว้าสื่อการสอนรูปแบบใหม่ๆ 
            สถานศึกษามีแนวทางในการส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูสามารถจัดการบริหารชั้นเรียนแบบเชิงบวกได้  โดยให้ครู
จัดท าแผนการเรียนรู้แบบ 5 STEPS  เพื่อให้ครูสอนตามแผนที่ตนเองคิดเองตามล าดับ 5 ขั้นตอน  มีการท า PLC เพื่อ
แลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนหรือปรึกษาหารือแนวทางการแก้ปัญหาตา่งๆในชั้นเรียน และยังใช้รูปแบบการสอนแบบ
บูรณาการเข้ามาใชร้ะหวา่งการสอนเพื่อให้เชื่อมโยงกับสาระต่างๆได้มากขึ้น 
            ผลการด าเนินงานครูคิดเป็นร้อยละ 90 ได้รับการอบรมที่เกี่ยวขอ้งกับสื่อ/เทคนิคการสอนในระยะเวลาไม่เกิน 2 
ปี  ครูคดิเป็นร้อยละ 100 มีการก าหนดสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ในการจดัท าแผนการจัดการเรียนรู้ไว้อย่างชดัเจนและ
สอดคล้องการปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ และสามารถอธิบายหลักส าคัญของการเลือกใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสม มีเหตผุล น่าเชื่อถือ  ครูคิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการอบรมหรือเข้าร่วมการพัฒนาจิตใจที่เกี่ยวข้องกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และสามารถอธิบายวิธีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวกได้อย่างชดัเจน 
 

  2. ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเอง 

                 สถานศึกษามกีารส่งเสริมเรื่องห้องปฏบิัติการ สื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ชัดเจน ครูร้อยละ 90 ได้รับการอบรม
ที่เกี่ยวข้องกับสื่อ/เทคนิคการสอนในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ครรู้อยละ 100  ได้รับการอบรมเรื่องสือ่/เทคนิคการสอน 
ระบุสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีไว้ในแผนการจดัการเรียนรู้ได้อยา่งชัดเจนและน าสู่การปฏิบัติจริง อธิบายหลักส าคัญของการ
เลือกใช้สื่อ ประกอบการจัดการเรียนรู้ได ้
              สถานศึกษามีวิธีการสนับสนุนและส่งเสริมครูให้บริหารชั้นเรียนเชิงบวกชัดเจน ครูรอ้ยละ 100 ได้รับการ
อบรมหรือเข้าร่วมการพฒันาด้านจรรยาบรรณวชิาชีพ ในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปี สามารถอธิบายวธิีการบริหารชั้นเรียนเชิง
บวกได้ชัดเจน ผู้เรียนมากกว่าร้อยละ  75  ไม่กระท าผิดวินัยหรือข้อตกลงที่สถานศึกษาก าหนด 
 

สรุปภาพรวมประเด็น 3.2  มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 

สรุปภาพรวมประเด็น 3.3 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 
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3. จุดเด่น  
    ไม่มี 
4. จุดควรพัฒนา  
     ไม่มี 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้ 

1. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
กระบวนการพัฒนา 

               สถานศึกษามีวิธีการที่สรา้งความเชื่อมั่นในการควบคุมประสิทธิภาพการวดัและประเมินผลของสถานศึกษา
อย่างชัดเจนโดยได้รับการติดตามตรวจสอบและประเมินผู้เรียนจากส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาสระบุรีเขต 2 และ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี  
            สถานศึกษามีวธิีการสนับสนุนให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการใหข้้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้โดยมีการส่งครูเข้ารับการอบรมสัมมนากับเครือข่ายมูลนิธิคนไทยเกง่ข้ึน และเข้าอบรมการจดัท าแผนการเรียนรู้ 
3R8C เพื่อน าผลการอบรมมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
            ผลการด าเนินงาน ครรู้อยละ 100 ได้รบัการอบรมพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับการวดัและประเมินผลในระยะไม่
เกิน 2 ปี สามารถอธิบายวิธีการวดัและประเมินความรู ้การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์และการน าผลประเมินไป
พัฒนาผู้เรียนได้ชัดเจน อธิบายวิธีการวิเคราะห์คณุภาพแบบทดสอบและการน าผลประเมินไปพัฒนาผู้เรียนได้ชัดเจน 
ครูร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายภายในหรือภายนอกเพื่อพัฒนาการสอน ในระยะเวลา
ไม่เกิน 2 ปี สามารถอธิบายวิธีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อสะท้อนกลับสู่การพัฒนาการจดัการเรียนรู้ได้ชดัเจน 

               

  2. ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเอง 

                   สถานศึกษามีวิธีการสรา้งความเชื่อมัน่ในการควบคุมประสิทธภิาพการวดัและประเมินผลของสถานศึกษา
อย่างชัดเจน ครูร้อยละ 100 ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลในระยะไม่เกิน 2 ปี สามารถ
อธิบายวิธีการวัดและประเมินความรู้ การประเมนิคุณลักษณะที่พึงประสงค์และการน าผลประเมนิไปพัฒนาผู้เรียนได้
ชัดเจน อธิบายวิธีการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบและการน าผลประเมินไปพัฒนาผู้เรียนได้ชัดเจน น่าเชื่อถือ 
                    สถานศึกษามีวิธีการส่งเสริมครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาอย่างชดัเจน ครูรอ้ยละ 100 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายภายในหรือภายนอกเพื่อพัฒนาการสอน ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี สามารถอธิบาย
วิธีการใช้ประโยชน์จากขอ้มูลเพื่อสะท้อนกลับสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้ชัดเจน 
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                 ผู้เรียนร้อยละ  78  มีผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  ประเด็นย่อย 1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับด ี
 

สรุปภาพรวมประเด็น 3.4  มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 

สรุปภาพรวมประเด็น 3.5  มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 

3. จุดเด่น  
    ไม่มี 
4. จุดควรพัฒนา 
    ไม่มี  
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บทที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา 

       3.1 สรุปผลประเมินคุณภาพภายใน 
     3.1.1 ตารางสรุปผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน ประเด็นมาตรฐาน ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

ผลการประเมิน 
คะแนน คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 50  39.18 ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ 30  30 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ การจดัประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 20  20 ยอดเยี่ยม 

รวมค่าน้ าหนักคะแนนทั้ง 3 มาตรฐาน 100  89.18 ดีเลิศ 
   มีมาตรฐานที่ไดคุ้ณภาพระดับดีขึ้นไป 2 ใน 3 มาตรฐาน ใช ่ไม่ใช่ และไม่มีมาตรฐานใดระดับก าลังพัฒนา  ใช ่ ไม่ใช ่    
      ผลประเมินในภาพรวมทั้ง  3  มาตรฐานของสถานศึกษา  = 89.18 มีคุณภาพระดับ   ดีเลิศ 

 ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาปฐมวยั   มีมาตรฐานการจัดศึกษา     ไม่มีมาตรฐานการจัดศึกษา   

 
     3.1.2 ตารางสรุปผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ประเด็นมาตรฐาน ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

ผลการประเมิน 
คะแนน คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 50  42.13 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ 30  30 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 20  20 ยอดเยี่ยม 

รวมค่าน้ าหนักคะแนนทั้ง 3 มาตรฐาน 100  92.13 ยอดเยี่ยม 
   มีมาตรฐานที่ไดคุ้ณภาพระดับดีขึ้นไป 2 ใน 3 มาตรฐาน ใช ่ไม่ใช่ และไม่มีมาตรฐานใดระดับก าลังพัฒนา  ใช ่ ไม่ใช ่    
      ผลประเมินในภาพรวมทั้ง  3  มาตรฐานของสถานศึกษา  =  92.13  มีคุณภาพระดับ  ยอดเยี่ยม 

 ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   มีมาตรฐานการจัดศึกษา     ไม่มีมาตรฐานการจัดศึกษา   
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3.2 วิเคราะห์ปัจจัยจากผลการประเมิน  
ปัจจัยภายในสถานศึกษา 

จุดเด่น 

ระดับปฐมวัย 
     -สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการที่เป็น
ระบบ 
     -สถานศึกษามีการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้เด็กเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของตน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      -สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการที่เป็น
ระบบ 
     -สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

จุดควรพัฒนา 

ระดับปฐมวัย 
      -ควรมีการบันทึกหลังสอนเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและ
พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์และสื่อการสอนให้ดีและเกิด
ประโยชน์แก่เด็กมากที่สุด 
 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       -ควรจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการคิด 
การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ แก้ปัญหาเป็นในทุกกลุ่มสาระวิชา 

ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 
                                โอกาส 
      -สถานศึกษาอยู่ในพืน้ที่ชุมชน การคมนาคมสะดวก อีกทั้ง
พื้นที่อ าเภอหนองแค มีศนูย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต 
หนองแค เป็นโอกาสที่ดีในการน าผู้เรียนไปศึกษาเรียนรู้เชิง
ประจักษ์ได้ด ี

อุปสรรค 
      -สถานศึกษามีความพยายามในการติดตามข่าวสารการ
อบรม สัมมนาจากภาครัฐ แต่มักมีข้อจ ากัดของการเป็น
โรงเรียนเอกชน ท าให้ไม่สามารถเข้ารับการพัฒนาตาม
ประกาศของภาครัฐได้หลายเรื่อง ซึ่งมีผลท าให้ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตนเองแต่ละปีค่อนข้างสูง 

                  
 3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

      ระดับปฐมวัย 
             - เพื่อให้การจดัประสบการณ์แก่เด็กมปีระสิทธิภาพมากขึ้น  ครูควรจัดท าบันทึกหลังการจัด      
     ประสบการณ์เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาทั้งด้านการสอนและสื่อการสอนให้ดีและเหมาะสมมากขึ้น 

                        ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                           - ผู้เรียนควรไดร้ับการฝกึฝนให้สามารถอภิปรายขั้นตอน หรือข้อสังเกตที่ไดจ้ากการลงมือจดัท า   

                      รายงานโครงงานต่างๆ รวมทัง้การพิจารณาจุดเด่น จุดควรพัฒนา เพื่อท าให้ผลงานของตนดีขึ้นต่อไป อีก         
                       ทั้งการเรียนรู้เว็บไซต์ และ เสริมทักษะการตั้งค าถาม เพื่อการสืบค้นให้หลากหลายมากขึ้น ตลอดจนครู   
                       ควรให้ผู้เรียนค้นคว้าหาข้อมูลนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ มาน าเสนอเพื่อนๆ เป็นระยะๆ เพื่อเสริม  
                       ประสบการณ์และมุมมองใหม่ให้ผู้เรียนรับรู้สิ่งที่หลากหลายต่อเน่ืองมากขึ้นในแต่ละภาคเรียน 
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  3.4 สิ่งที่สถานศึกษาตอ้งการความช่วยเหลือ 
        1. ขอภาครัฐ ออกนโยบาย หรือมาตรการช่วยเหลือให้โรงเรียนเอกชนมีค่าใช้จา่ยลดลงในการ 
            ด าเนินงาน  
        2. ขอภาครัฐ มอบสื่อ นวัตกรรม หรืออุปกรณ์การเรียนรูใ้หม่ๆ ให้กับโรงเรียนเอกชนอย่างต่อเน่ือง 
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        การรับรองข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

รายงานนี้ไดต้รวจสอบพจิารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว  

  ได้ผ่านการตรวจสอบค าผิด การใช้ภาษา  
  ได้ผ่านการตรวจสอบที่มาของข้อมูลเพื่อให้เนื้อหาในรายงานมีความน่าเชื่อถือ 
  ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตรงตามสภาพจริงทุกประการ 
                    

รายนามคณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพภายในพจิารณารับรองผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

 1.  ดร.ศุภริณี       อ าภรณ์                 ประธาน 
 2.  นางขวัญเรือน  ชัยประโคน              รองประธาน 
 3.  นางสาวจารวุรรณ  กลั่นใจ         กรรมการ 
 4.  นางภินันท์      ทองเติม              กรรมการ 
 5.  นางสมจิต       สมถวิล                       กรรมการ 
 6.  นางประภัสสร   เนียมรัตน์                   เลขานุการ 
   
 

                      สมควรรับรองรายงาน    ไม่สมควรรับรองรายงาน 
 
 

 
ลงชื่อ........................................................ผู้รับรองข้อมูล 

                      (ดร. ศุภริณี  อ าภรณ)์ 
           ต าแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
                            วนัที่  26  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 

                       ลงชือ่........................................................ผู้รับข้อมูลสู่การพัฒนา 
           (นางประภัสสร  เนียมรัตน)์ 

      ต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 

                            วนัที่  26  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2562 
 

 
 


