
1 
 

                                     

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 

 
โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

 
181/14 หมู่ 8 ต าบลห้วยทราย อ าเภอหนองแค  

จังหวัดสระบุร ี
รหัสสถานศึกษา 19100011 

 

 
 

 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 



2 
 

สารบัญ 

             
หน้า 

          ค าน า                                                                                                          3 
        บทน า                                                                                                         4
   ความเป็นมา                                                                                                4 
  วิธีการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัต ิ                                                       7 
 ขั้นตอนการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา                                        8 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา                                                                      10 
  ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา                                                       21 
                     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน                                                                  22 
        มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา                 32 
        มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                     36 
        มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล                               39 
  ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา ความต้องการช่วยเหลือ                                            41 
  ส่วนที่ 4 ภาคผนวก                                                                                             44 
        ผลการประเมินภายนอกรอบสาม                                                                  45 
             ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                                     47 
                      ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน                                              52 
             หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา                    55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าน า 
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 

ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษา จัดท าเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงการด าเนินงานของ
โรงเรียนอนุบาลวิชชากร  ต าบลห้วยทราย  อ าเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี ซึ่งทางโรงเรียนมีการจัดการเรียน



3 
 

การสอน 2 ระดับ คือระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งการบริหารจัดการเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2555 
 
 การท ารายงานคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในติดตามและตรวจสอบ ประเมินความส าเร็จของโครงการ งาน กิจกรรมเพ่ือสรุปผลการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษาทุกตัวบ่งชี้ที่รองรับในแต่ละมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 ขอขอบคุณทุกท่านและทุกผ่ายที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้จนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วและหวังว่าเอกสาร
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนและส่งผลโดยรวมต่อการจัดการศึกษาของชาติ
ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

นางประภัสสร  เนียมรัตน์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

 
 
 
 
 

 
บทน า 

ความเป็นมา 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปฏิรูประบบประเมิน และประกันคุณภาพการศึกษา มีการปรับปรุง
มาตรฐานและตัวชี้วัดให้มีจ านวนน้อยลง กระชับ และสะท้อนถึงคุณภาพการศึกษา ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐาน
ระบบการประเมินที่ลดการจัดท าเอกสารที่ใช้ในการประเมิน เน้นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพตามบริบทของ
สถานศึกษา และเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใช้
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จ านวน 4 มาตรฐานได้แก่ มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายใน
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ที่มีประสิทธิผล รวมทั้งให้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ตามกรอบมาตรฐาน
ใหม่ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมมาตรฐาน ประเด็นการพิจารณาตามบริบทของสถานศึกษาได้ตามความ
เหมาะสม 

 จากการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่าสถานศึกษาเอกชนจ านวนมากยังไม่มีความชัดเจนในการจัดท ารายงาน
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวการประกันคุณภาพแนวใหม่ดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนตระหนักและเห็นความส าคัญของรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
หรืออาจเรียกว่ารายงานการประเมินตนเอง หรือรายงานประจ าปี เป็นต้นแต่ทั้งนี้รายงานดังกล่าวมีจุดมุ่งหมาย 
เนื้อหาสาระ เป้าหมายและองค์ประกอบของรายงานไม่แตกต่างกัน คือ เป็นการรายงานผลการด าเนินงานจาก
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่
สะท้อนภาพความส าเร็จของการด าเนินงานตามบริบทของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา การจัดท า
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามีประโยชน์ ดังนี้ 

1. สถานศึกษามีฐานข้อมูลการด าเนินงานปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในปีถัดไป 

2. สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ์ที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
ผู้เกี่ยวข้องให้ความส าคัญและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน 

3. สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ์เพ่ือประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาแก่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และชุมชน 

4. พ่อแม่ ผู้ปกครองตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในแต่ละมาตรฐาน และทราบส่วนที่เป็นจุดเด่น จุดควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 

5. หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีฐานข้อมูลในการ
ก าหนดนโยบาย ช่วยเหลือ และแนะน าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

6. สถานศึกษาใช้รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารายงานผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษา และใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

วิธีการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ 
  การน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กระทรวง
ประกาศสู่การปฏิบัติสถานศึกษาสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

1. ศึกษามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ร่วมกัน
พิจารณาและก าหนดเป็นมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ก าหนดค่าเป้าหมายและ
ประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐาน และประเด็นการพิจารณาเพ่ิมเติมได้
ตามบริบทของสถานศึกษา 

2. ก าหนดวิธีการพัฒนา และจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือให้การ
ด าเนินงานของสถานศึกษาบรรลุตามมาตรฐานและประเด็นการพิจารณา 

3. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามที่ก าหนดไว้ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พร้อม

ทั้งรายงานผลให้ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง(ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 
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5. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานและประเด็นการพิจารณาที่
ก าหนด 

6. เก็บรวมรวมข้อมูลสรุปและรายงานผลการพัฒนาตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้(ข้อที่1) 

ขั้นตอนการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามีขั้นตอน ดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 
3. สรุปและจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. น าเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
5. เผยแพร่ต่อสาธารณชนหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดการ

ด าเนินงานแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการควรประกอบด้วย คณะบุคคลจากหลายฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม ฯลฯ 

5.2 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 
  สถานศึกษารวบรวมข้อมูลสารสนเทศทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลผลการด าเนินงาน โครงการ และ
กิจกรรมของสถานศึกษาตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ขั้นตอนนี้มีความส าคัญ
ที่จะท าให้รายงานมีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพภายในที่
สถานศึกษาก าหนด 

5.3  สรุปและจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 สถานศึกษาน าข้อมูลที่รวบรวมได้ในขั้นที่ 2 มาสรุปและเขียนรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามรูปแบบที่สถานศึกษาก าหนด แต่ต้องมีประเด็นส าคัญสอดคล้องตามที่หน่วยงานต้น
สังกัด หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลต้องการเพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ในการก าหนดนโยบาย
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และจัดส่งเป็นข้อมูลเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาต่อไป 
 5.4 น าเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 สถานศึกษาน ารายงานที่เขียนเสร็จสมบูรณ์แล้วเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

5.5 เผยแพร่ต่อสาธารณชนหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 สถานศึกษาน ารายงานที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนแล้วเผยแพร่
ต่อสาธารณชน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ครูผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมผ่านสื่อต่างๆเช่น แผ่นพับ จุลสาร วารสาร Websiteของโรงเรียนหรือชี้แจงในการ
ประชุมครู การปฐมนิเทศผู้ปกครอง เป็นต้น 
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วิธีการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ 
 

การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้ด าเนินการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   
 
ระดับปฐมวัย  
 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน  4 มาตรฐาน  17 ตัวบ่งชี้   
 2. ด้านการจัดการศึกษา  4  มาตรฐาน 28  ตัวบ่งชี้   
 3. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้    
 4.ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้  และ  
 5. ด้านมาตรการส่งเสริม  1 มาตรฐาน  2 ตัวบ่งชี้  (รวม 11 มาตรฐาน  51 ตัวบ่งชี้)   
 
ระดับขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

 
  หลักการและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงโดย
ก าหนดเป็นภาระงานให้สถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานและระดับปฐมวัยเห็นชัดเจน ดังนี้ 

1. การก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 
2. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
3. การจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา 
4. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
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5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
6. การประเมินคุณภาพการศึกษา 
7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นระบบการท างานปกติเป็นหน้าที่ของทุกคนทุกฝ่ายที่

ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
ขั้นตอนการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

           คณะกรรมการประเมินได้เริ่มด าเนินงานประเมินตนเองตั้งแต่วันที ่3 เดือนเมษายน  พ.ศ.2561  
จนถึง วันที่ 7  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2561 โดยเริ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรมการการอ านวยการประเมิน
คุณภาพภายในตาม ค าสั่งเลขที่...001/2560.. จ านวน..5...คน มีรายนามดังนี้ 
 1. ดร.ศุภริณี  อ าภรณ์   ผู้รับใบอนุญาต ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวศุภัทชา ไชยวาล          กรรมการ 
 3. นายอดิพล เปียทอง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4. นางสาวจีระภร คงคลัง    กรรมการ 
 5. นางประภัสสร เนียมรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 
 จัดประชุมก าหนดขอบข่ายการประเมิน ได้แก่ ก าหนดมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ของสถานศึกษาที่จะท าการ
ประเมิน เมื่อวันที่ 
              ก าหนดกรอบและระยะเวลาในการประเมินตนเองจ านวน...5...วัน แจกแจงขั้นตอน       การตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในดังนี้ 
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)  

1.  ศึกษาและเตรียมการ 
     •  ตั้งคณะท างานประกัน  
     •  ให้ความรู้แก่บุคลากร  
     •  ตั้งคณะท างานฝ่ายต่าง ๆ 
2. วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา 
     •  ก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
     •  สร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
     •  จัดท าสารสนเทศสภาพปัจจุบัน (ข้อมูลพ้ืนฐาน) 
     •  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
     •  จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานต่างๆ ของสถานศึกษา 
     •  ประเมินสภาพปัจจุบันของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
     •  จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
3. ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแผน 
     • ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
     • นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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การตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพ    (Quality Audit) 

4. ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
   •  แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 
   •  ก าหนดระยะเวลาและแนวทางการตรวจสอบ 
   •  ประเมินสภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาครั้งที่ 2 หลังจากปฏิบัติงานไปได้

ระยะเวลาหนึ่ง 
   •  จัดท าสารสนเทศแสดงผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา 
5. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

          •  ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
          •  ติดตาม ตรวจสอบการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
         •  สรุปผลการตรวจสอบ จัดท าสารสนเทศ (ข้อมูลพ้ืนฐาน) ครั้งที่ 2 และรายงานการตรวจสอบการ     
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
          •  พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
การประเมิน (Quality Assessment)และรับรองคุณภาพ  (Quality Accreditation) 
  6. เตรียมการเพ่ือรับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา 

   •  จัดเตรียมหลักฐาน และข้อมูลต่าง ๆ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือรับการประเมินจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

   •  ถ้าได้รับการรับรอง และได้ใบรับรอง สถานศึกษารักษามาตรฐานคุณภาพให้คงไว้และรายงานผลการ
ประเมิน 

   •  ถ้ายังไม่ได้รับการรับรอง สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไข และขอรับการประเมินใหม่ ตามเวลาที่ก าหนด 
และได้ท าการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 
ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการประเมินตนเองต่อหน่วยงานต้นสังกัดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
จัดส่งรายงานการประเมินตนเองเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกให้แก่ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
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 ชื่อโรงเรียน อนุบาลวิชชากร  รหัส 19100011 ที่ตั้ง 181/14 หมู่ที่ 8  ต าบล ห้วยทรายอ าเภอ หนอง
แค จังหวัด สระบุรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 0-63269-6177โทรสาร 
036-389881  e-mail witchakorn.aa1994@gmaiil.com website www.wichakorn.ac.th 
ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ  พ.ศ.2537  เปิดสอนระดับชั้น  อนุบาล1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
 

1.2   แนวทางการจัดการศึกษา                                                

       ปรัชญาการศึกษา 
        พัฒนาคน  ด ารงวิทยา 
 
       วิสัยทัศน์  
        ภายในปีการศึกษา 2560 – 2563 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ครูและ
บุคลากร   เอาใจใส่และดูแลผู้เรียนดุจลูกหลาน ด้วยมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ความสามารถทางวิชาการสูงสุดตามศักยภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม และน้อมน าศาสตร์ของพระราชามา
ประยุกต์ใช้ คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีทักษะการสื่อสาร เพ่ือเป็นพลเมืองคุณภาพในยุคไทย
แลนด์ 4.0 

        พันธกิจ 
ที ่ พันธกิจ 
1 ส่งเสริมพัฒนาการและความพร้อมในการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมตามวัย  
2 เสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ให้เป็นนิสัย 
4 สืบสานความเป็นไทย น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
5 พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6 ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ 
8 จัดสภาพแวดล้อม พัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
 
1.3 ข้อมูลบุคลากร 

1) จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในต าแหน่ง 

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน)  

รวม 
ระดับการศึกษา (คน) ประสบการณ์ 

ในต าแหน่ง(เฉลี่ย) 
(ปี) ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก 

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และ
ผู้อ านวยการ  

- 1 1 - - - 1 25 

ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ - - - - - - - - 

mailto:witchakorn.aa1994@gmaiil.com
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ผู้รับใบอนุญาตและผู้อ านวยการ - - - - - - - - 

ผู้จัดการและผู้อ านวยการ - - - - - - - - 

ผู้รับใบอนุญาต - - - - - - - - 

ผู้จัดการ - - - - - - - - 

ผู้อ านวยการ - - - - - - - - 

รองผู้อ านวยการ - - - - - - - - 

ครู (บรรจุ) - 18 18 - 18 - - 24 
ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ) 2 4 6 4 1 1 - 23 
ครูต่างประเทศ 1 1 1 - 2 - - 7 
พ่ีเลี้ยง - - - - - - - - 

บุคลากรทางการศึกษา - - - - - - - - 

นักการภารโรง 3 2 5 - - - - 6 
คนขับรถ - - - - - - - - 

ยามรักษาความปลอดภัย 1 - 1 - - - - 2 

อ่ืน ๆ(ระบุ....................................) - - - - - - - - 
 
-จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 6 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  
-จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด 12 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 
-สาขาที่ขาดแคลนครูวิชา – จ านวน  -  คน 
 
 
 

จ านวนบุคลากร (ขั้นพื้นฐาน) 
บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอนบรรจุ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจ า อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา2560 1 12 0 0 2 0 
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2) จ านวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยจ านวนชั่วโมงในการสอนของครู 1 คน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน (คน) ชั่วโมงสอนเฉลี่ย/คน/สัปดาห์ หมายเหตุ 
-ภาษาไทย 5 15  
-คณิตศาสตร์ 5 15  
-วิทยาศาสตร์ 3 9  
-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 8  
-สุขศึกษาพลศึกษา 1 6  
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-ศิลปะ 1 6  
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 6  
-ภาษาต่างประเทศ 2 12  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
1.4 ข้อมูลนักเรียน 

1) จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นเรียน เพศ  

จ านวนนักเรียน 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม(คน) 
ชาย หญิง 

-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 14 8 22 
-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 14 4 18 
-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 18 15 33 
-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 14 16 30 
-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 19 19 38 
-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 11 18 29 
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รวม 91 80 170 
 

 

 

 

 

2) จ านวนนักเรียนลักษณะพิเศษ จ าแนกตามคุณลักษณะ 

ระดับชั้น 
คุณลักษณะ 

พิการ ด้อยโอกาส ความสามารถพิเศษ 
-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - - - 
-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 - - - 
-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 - - - 
-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - - - 
-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 - - - 
-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 - - - 

รวม - - - 
 

3) จ านวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเรียนที่ผ่าน/ไม่ผ่าน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน 
การเขียน การคดิค านวณ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะตามหลักสูตร และมีสุขภาพตามเกณฑ ์
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     - นักเรียนร้อยละ 100  ผ่านการประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะตามหลักสูตร และมีสุขภาพตามเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
จ าแนกตามรายวิชา 

 ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ 

 คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 50.00 40.69 43.98 - 50.43 

 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 38.27 35.70 38.27 - 34.76 

 คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 42.18 42.06 42.18 - 46.65 

 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 39.12 37.12 39.12 - 36.34 
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 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558-2559 

รายวิชา 
ปี พศ. 
2558 

ปี พศ. 
2559 

ผลต่าง 
2558-2559 

ปี พศ. 
2560 

ผลต่าง 
2559-
2560 

ภาษาไทย 51.18 61.48 10.3 50.00 -11.48 

สังคมศึกษา 55.00 53.16 -1.84 - - 

ภาษาอังกฤษ 51.03 50.07 -0.69 50.43 0.36 

คณิตศาสตร ์ 46.62 50.44 3.82 40.69 -9.75 

วิทยาศาสตร์ 41.37 45.78 4.41 43.98 -1.8 

รวมเฉลี่ย 49.04 52.19 3.15 46.28 -5.91 
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1.6 รางวัลที่โรงเรียนได้รับ 
 -  โรงเรียนผ่านการประเมินรอบที่สอง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2560-2562 
 -  มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน O-Net ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 
1.7 ข้อมูลอาคารสถานที่  

ข้อมูลอาคารสถานที่ ประกอบด้วย จ านวนอาคาร จ านวนห้องประกอบ 
  อาคารเรียนจ านวน   2  หลัง           อาคารประกอบจ านวน  2  หลัง  
  ห้องน้ า  20   ห้อง           สระว่ายน้ า 2  สระ    
  สนามเด็กเล่น  2  สนาม                   สนามฟุตบอล  1  สนาม     
  สนามบาสเก็ตบอล - สนาม          สนามเทนนิส  -  สนาม 
  สนาม อ่ืนๆ (ระบุ) สนามเปตอง และ สนามวอลเล่ย์บอล. 
 

1.8 ข้อมูลงบประมาณ 
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       1.8.1     เงินงบประมาณท่ีใช้ ปี 2560 เป็นเงิน 10,839,719.79 บาท 
       1.8.2     เงินงบประมาณ 3,721,685.79 บาท 
       1.8.3     เงินนอกงบประมาณ 7,118,034.00 บาท    
       1.8.4     งบประมาณ/ทรัพยากรสนับสนุนอื่นๆ 200,000 บาท 
       1.8.5     ร้อยละของงบเงินเดือนต่องบประมาณที่ได้รับ 39.26  
       1.8.6     ร้อยละของรายจ่ายต่อรายรับ โดยเฉลี่ยของสถานศึกษา 50.28 
 

1.9 สภาพชุมชนโดยรวม 
ชุมชนในเขตบริการของสถานศึกษา  มีประชากรจ านวน 500 ครัวเรือน  ประมาณ 10,000 

      คน สว่นใหญ่นับถือ    ศาสนาพุทธ  มีส่วนน้อยที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ ประชากรส่วน     
      ใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง      (พนักงานบริษัทเอกชน)  มีรายได้ต่อหัวต่อปีประมาณ 100,000 –  
      400,000 บาท กิจกรรมที่สถานศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชน คือ กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมวันเด็ก   
      กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  กิจกรรมวันปิยมหาราช และกิจกรรมวันครู 
      
 
 
 
 
     1.10 แหล่งเรียนรู้ 
           ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใน/นอกโรงเรียน จ านวนการเข้าใช้ห้องสมุดของผู้เรียนเฉลี่ยต่อปี                
     การศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้าน 
 

ที ่ แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สถิติการใช้ ตลอดปีการศึกษา (ครั้ง) 
1. ห้องคอมพิวเตอร์ 200 วัน/ปีการศึกษา 

2. ห้องสมุด 200 วัน/ปีการศึกษา 

3. ห้องดนตรีไทย 200 วัน/ปีการศึกษา 
 
      
1.11 ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
      ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีที่ผ่านมา 

มาตรฐาน(ขั้นพื้นฐาน) น้ าหนัก 
คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน  60.00 52.64 ดี 
 ประเด็นที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 40.00 33.19 ดี 

 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสื่อสาร และการคิด ค านวณตามเกณฑ์ 
         ของแต่ละระดับชั้น 

10.00 8.66 ดี 
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 1.1.2 ความสามารถในการวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
         ความคิดเห็นและการแก้ปัญหา 

5.00 3.34 พอใช้ 

 1.1.3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 5.00 3.29 พอใช้ 
 1.1.4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 5.00 4.58 ดีมาก 

 1.1.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการวัดระดับชาติ 10.00 8.32 ดี 

 1.1.6  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 5.00 5.00 ดีมาก 
 ประเด็นที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  20.00 19.45 ดีมาก 
  1.2.1  การมีคุณลักษณะและคา่นิยมที่ดีตามสถานศกึษาก าหนด  4.00 3.81 ดีมาก 
  1.2.2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  4.00 3.90 ดีมาก 
  1.2.3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 4.00 3.88 ดีมาก 

  1.2.4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  4.00 3.86 ดีมาก 

  1.2.5  ความรู้และทักษะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4.00 4.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 15.00 13.88 ดีมาก 
ประเด็นที่ 2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน          3.00 3.00 ดีมาก 

ประเด็นที่ 2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   6.00 5.63 ดีมาก 
  2.2.1  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
          ทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

1.50 1.50 ดีมาก 

  2.2.2  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 1.50 1.50 ดีมาก 
  2.2.3  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 1.50 1.50 ดีมาก 
  2.2.4  วางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้     
           อย่างมีคุณภาพ 

1.50 1.13 ดี 

ประเด็นที่ 2.3  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผล 
                   การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

3.00 3.00 ดีมาก 

ประเด็นที่ 2.4  การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  3.00 2.25 ดี 

 
มาตรฐาน(ขั้นพื้นฐาน) น้ าหนัก 

คะแนน 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  15.00 15.00 ดีมาก 
ประเด็นที่ 3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 5.00 5.00 ดีมาก 
ประเด็นที่  3.2  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชมุชนและท้องถิน่ 5.00 5.00 ดีมาก 

ประเด็นที่  3.3  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างมีระบบ            
                    และมีประสิทธิภาพ 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่  4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  10.00 10.00 ดีมาก 

ประเด็นที่  4.1  การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
                     ให้ดียิ่งขึ้น 

10.00 10.00 ดีมาก 
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                            ผลประเมินในภาพรวมท้ัง  4  มาตรฐานของสถานศึกษา  = 91.52  มีคุณภาพระดับ ดีมาก 
ภาพรวมของมาตรฐานมีคณุภาพระดับดีขึ้นไป 3 ใน 4 มาตรฐาน  ใช่ ไม่ใช่ และไม่มมีาตรฐานใดอยู่ในระดับปรับปรุง  ใช่  ไม่ใช่     
     ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน        มีมาตรฐานการจัดศึกษา       ไม่มีมาตรฐานการจัดศึกษา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
 

1.กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
ประเด็นย่อย กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

1.1.1 ความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การสื่อสาร  
และการคิด ค านวณ 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
 
 
 
 

สถานศึกษาก าหนดนโยบายไว้ ในกลยุทธ์ที่  1 
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวิชชากรได้รับการส่งเสริม
ให้มีนิสัยรักการอ่าน  รักการค้นคว้า มีกิจกรรม
บูรณาการ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
นักเรียนท่ียังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  และเพิ่ม 
ศักยภาพด้านการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่ งเสริมทักษะการอ่าน      
การเขียน การสื่อสาร และการคิด ค านวณ คือ 
12. โครงการ Beautiful Handwrite 
14.1 กิจกรรมคลินิกการอ่าน การเขียน 
14.2 กิจกรรมอ่านเขียน จ าได้ 
14.3 กิจกรรมอ่านได้   ตอบเก่ง 
14.4 กิจกรรมคณิตคิดเร็ว 

14.5กิจกรรมภาษาไทย 

14.6 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

จากการด า เนินงานของสถานศึกษา       
การจัดกิจกรรม และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน 
การคิดวิเคราะห์ การเขียน การค านวณ 
และการสื่อสารได้ เป็นอย่างดี  ผู้ เรียน
สามารถสรุปความคิดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง  ที่ เป็นความคิด
สร้างสรรค์ มีความสามารถในการอ่าน 
และการเขียนท่ีถูกต้อง 
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14.7กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
14.8 กิจกรรม English is fun 
15.3 กิจกรรมประถมเสยีงทอง 
20.1 กิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความ / ค า
ขวัญ 
21.5 กิจกรรมต้นไม้เสริมปัญญา 

ในด้านการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาได้ก าหนดให้
ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ คือ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
และสถานศึกษาได้ก าหนดให้ครูจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นการคิด ค านวณ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ (ต่อ)  
ประเด็นย่อย กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

1.1.2 ความสามารถในการ     
วิเคราะห์ การคิดอย่างมี  
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และการแก้ปัญหา 
 
 
 
 

สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการ
คิดของผู้เรียน  คือ 
13.3 กิจกรรมการสอนแบบโครงการและการสืบค้น 
13.2 กิจกรรมบูรณาการ 
14.3 กิจกรรมอ่านได้   ตอบเก่ง 
14.6 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
19. โครงการทัศนศึกษา 
20.1 กิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความ / ค าขวัญ
ในด้านการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาได้ก าหนดให้
ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และสถานศึกษา
ได้ก าหนดให้ครูจัดการเรียนการสอนที่ เน้นการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแก้ปัญหา     
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ คือ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ผลจากการด าเนินงาน การจัดกิจกรรม 
และการจัดกระบวนการเรียนรู้ ส่งผลให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและมีประสบการณ์ตรง
จากการเรียนรู้ เกิดทักษะในกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ และมีความคิดที่ เป็นของ
ตนเอง มีการอภิปรายผลจาการสืบค้น 
สามารถบูรณาการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่ม
สาระต่างๆได้อย่างเหมาะสมตามวัย ใช้
เหตุและผลในการคิดและการแก้ไขปัญหา 
ในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  
 

 
 
 

 

1.1.3 ความสามารถในการ      
ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษาก าหนดนโยบายไว้ในพันธกิจข้อที่ 3 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยนวัตกรรมและเทคโนโลยี       
ที่ทันสมัย กลยุทธ์ที่ 1 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวิชชา
กรได้รับการส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน  รักการ
ค้นคว้า มีกิจกรรมบูรณาการ ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนานักเรียนท่ียังอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้  และเพิ่มศักยภาพด้านการเรียนรู้ให้สูงขึ้นมี
โครงการที่ส่งเสริมทักษะความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารของผู้เรียน 
คือ 14.9 กิจกรรมแข่งขัน Computer 
สถานศึกษาได้ก าหนดให้ครูจัดการเรียนการสอนที่
เน้นทักษะการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการ
สื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

ผลจากการด าเนินงาน ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ทักษะ ความสามารถในการใช้โปรแกรม
ต่างๆ ในการเรียนรู้ สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล สามารถ
สื่อสารกับบุคคลอื่นทางอินเตอร์เน็ตได้  
รู้จักการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และ
รู้ จั ก โทษของการ ใ ช้ เทคโน โลยี ที่ ไ ม่
เหมาะสม 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ (ต่อ)  

ประเด็นย่อย กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 
1.1.4 ความก้าวหน้าทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศกึษา 
 
 
 
 
 

สถานศึกษาก าหนดนโยบายไว้ ในกลยุทธ์ที่  1 
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวิชชากรได้รับการส่งเสริม
ให้มีนิสัยรักการอ่าน  รักการค้นคว้า มีกิจกรรม
บูรณาการ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
นักเรียนที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้   และเพิ่ม
ศักยภาพด้านการเรียนรู้ ให้สูงขึ้น มีโครงการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา คือ  
14. โครงการอ่านคล่อง  สมองคิด 
 
 
 

ผลจากการด าเนินงาน ส่งผลให้ผู้เรียน    
มีค่าเฉลี่ยรวมของผลการทดสอบทั้ง       
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีพัฒนาการที่ดี
ขึ้น จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ภายในสถานศึกษา ระหว่างภาคเรียนที่ 
1 กับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร  
สถานศึกษามีผลการทดสอบระดับชาติ 
ปีการศึกษา 2560 มีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
จากผลการทดสอบระดับชาติ             ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 3 กลุ่มสาระฯ จาก
การทดสอบทั้งหมด 3 กลุ่มสาระฯ 

1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาการจากผลการวัด
ระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษาก าหนดนโยบายไว้ในพันธกิจข้อที่ 1 
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน มีโครงการที่
ส่ ง เสริ มศั กยภาพผู้ เ รี ยนในด้ านการทดสอบ
ระดับชาติ คือ 

13. โครงการการเรียนรู้แบบบูรณาการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ 
14. โครงการอ่านคล่อง  สมองคิด  

ในด้านการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาได้ก าหนดให้
ครูจัดการเรียนการสอน โดยมีการติวการท าข้อสอบ 
O-NET ทุกสัปดาห์ 

ผลจากการด าเนินงาน ส่งผลให้ผู้เรียน 
มีผลการทดสอบระดับชาติในภาพรวม    
อยู่ในระดับดี และมีพัฒนาการของ 
ผลการทดสอบระดับชาติ ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ (ต่อ)  
ประเด็นย่อย กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

1.1.6 ความพร้อมในการศึกษา
ต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษาก าหนดนโยบายไว้ ในกลยุทธ์ที่  1 
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวิชชากรได้รับการส่งเสริม
ให้มีนิสัยรักการอ่าน  รักการค้นคว้า มีกิจกรรม
บูรณาการ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
นักเรียนที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้   และเพิ่ม
ศักยภาพด้านการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
มีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะความพร้อมในการศึกษา
ต่อ การฝึกงานหรือการท างานของผู้เรียน คือ  
13.3 กิจกรรมการสอนแบบโครงการและการสืบค้น 
14. โครงการอ่านคล่อง  สมองคิด 

ในด้านการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาได้ก าหนดให้
ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะความพร้อมใน
การศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างานในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้       
การงานอาชีพและ เทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
 

ผลจากการด าเนินงาน ส่งผลให้ผู้เรียน 
มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับ 
ที่สูงขึ้น มีทักษะในการท างานได้ตามวัย  
รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น ก า ร เ รี ย น รู้ ที่
หลากหลาย สามารถน าความรู้ ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และสามารถ
เช่ือมโยงประสบการณ์ไปสู่ความรู้ด้าน
วิชาการต่างๆ 
สถานศึกษามีการบันทึกข้อมูลการศึกษา
ต่อของผู้ เรียนที่จบการศึกษาทุกคน     
ในแต่ละปีการศึกษา โดยมีการบันทึกไว้
ที่ ฝ่ ายธุ รการ  เมื่ อผู้ เ รี ยนมารับ ใบ
ประกาศนียบัตรจบการศึกษา โดย
ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป     
ทุกคน  
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2.ผลการประเมินตนเองตามประเด็นผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ (เชิงปริมาณ) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

ประเด็นย่อย ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
1.1.1 ความสามารถในการอา่น  
การ เขี ยน  การสื่ อสารและการคิด 
ค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

 

 
ดี 

ด้านการอา่น การเขียน การสื่อสาร ด้านการคิด ค านวณ 

ผู้เรียนทั้งหมด จ านวน 170 คน ผู้เรียนทั้งหมด จ านวน 170 คน 

ผู้เรียนผ่านการทดสอบจ านวน 150 คน ผู้เรียนผ่านการทดสอบ จ านวน 155 คน 

สรุปผู้เรียนร้อยละ 88.24 มีคุณสมบัต ิ สรุปผู้เรียนร้อยละ 91.18 มีคุณสมบัต ิ

เฉลี่ยผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบด้านการอ่าน การเขยีน การสื่อสาร และการคิด ค านวณ คิดเป็นร้อยละ = 89.71 

ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 85 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ตัวบง่ชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น เท่ากับ 8.09 คิดเป็นร้อยละ 80.90  

สรุป ผู้เรียนทีม่ีคุณสมบัตติามเกณฑ์ของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 85  

1.1.2 ความสามารถในการวิเคราะห์ 
การคิดอย่างมีวจิารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการ
แก้ปัญหา 

 

พอใช้ 

ผู้เรียนทั้งหมด จ านวน 170 คน 

ผู้เรียนผ่านการทดสอบจ านวน 115 คน 

สรุปผู้เรียนร้อยละ 67.65มีคุณสมบตั ิ

ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 58.50 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ตัวบง่ชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น เท่ากับ 8.09 คิดเป็นร้อยละ 80.90 

สรุป ผู้เรียนทีม่ีคุณสมบัตติามเกณฑ์ของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 66.89 

1.1.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

  
 

ดีเย่ียม 

ผู้เรียนทั้งหมด จ านวน 170 คน 

ผู้เรียนผ่านการทดสอบจ านวน 170 คน 

สรุปผู้เรียนร้อยละ 100 มีคุณสมบัต ิ

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ตัวบง่ชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง เท่ากับ 8.64 คิดเป็นร้อยละ 86.40  

สรุป ผู้เรียนทีม่ีคุณสมบัตติามเกณฑ์ของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ (ต่อ) 
ประเด็นย่อย ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

1.1.4 ความกา้วหน้าทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

 

ดีมาก 

ระดับชั้น 
ภาคเรียนที ่1 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่มีผลการเรียนรู้ทีด่ีขึ้น 

ประถมศึกษาปีที่ 1 22 15 

ประถมศึกษาปีที่ 2 18 14 

ประถมศึกษาปีที่ 3 33 25 

ประถมศึกษาปีที่ 4 30 23 

ประถมศึกษาปีที่ 5 38 30 

ประถมศึกษาปีที่ 6 29 25 

รวมจ านวนผู้เรียน (คน) 170 132 

ผู้เรียนที่มีความก้าวหน้าในการเรยีนรู้คิดเป็นค่าเฉลีย่ร้อยละ 77.65 

พัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติของสถานศึกษา 

จ านวนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ที่มีพัฒนาการ ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทีม่ีพัฒนาการ 

มีจ านวน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก ่
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
กลุ่มสาระฯ คณติศาสตร ์
กลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร ์
 

มีการทดสอบทั้งหมด 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มีพัฒนาการจ านวน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 75.00 

เฉลี่ยผู้เรียนทีม่ีความก้าวหน้าในการเรยีนรู้ = 77.65 มีพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติ = 75.00 

สรุป ผู้เรียนทีม่ีคุณลักษณะตามประเดน็การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 76.33 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ (ต่อ) 
ประเด็นย่อย ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการวัดระดับชาติ 

 

ดี 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวนผู้เรียนท่ีมี 
ผลการทดสอบระดับดี 

พัฒนาการ 

ภาษาไทย 10 0.50 

คณิตศาสตร์ 3 0.50 

วิทยาศาสตร์ 2 0.50 

ภาษาตา่งประเทศ 10 0.50 

สรุป ผู้เรียนทีม่ีคุณสมบัตติามเกณฑ์ของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 86.20 

1.1.6 ความพร้อมในการศึกษาตอ่     
การฝึกงานหรือการท างาน 

 

ดีมาก 

ผู้เรียนทั้งหมด จ านวน 170 คน 

มีผู้เรียนที่มีทักษะการท างาน จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 88.24 

ผู้เรียนทั้งหมดที่จบการศึกษา ชั้น ป.6 จ านวน 29 คน 

มีผู้เรียนที่ศึกษาต่อ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 

สรุป ผู้เรียนทีม่ีคุณสมบัตติามเกณฑ์ของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 94.12 
สรุปภาพรวมประเด็น 1.1 มีคุณภาพระดับ ดี 

3. จุดเด่น  
1.1.4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1.1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 

4. จุดควรพัฒนา   
1.1.2 ความสามารถในการวิเคราะห์ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปญัหา 
1.1.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   



27 
 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

1.กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
ประเด็นย่อย กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

1.2.1 การมีคณุลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด  

สถานศึกษาก าหนดนโยบายไว้ในพันธกิจข้อที่ 4 
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้เป็นนิสัย กลยุทธ์   
ที่ 2 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวิชชากร ได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม เพื่อประโยชน์ในการใช้
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
สถานศึกษาก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้      
ในเรื่อง การมีระเบียบวินัย 
มีกิจกรรมที่ส่งเสริมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
ที่ก าหนดไว้ คือ  
26.2 กิจกรรมความมีระเบียบวินัย 
21.9 กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง 

22. โครงการส่งเสริมคุณธรรม  และจริยธรรม 
ในด้านการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาได้ก าหนดให้
ค รู จั ดการ เ รี ย นการสอนที่ เ น้ นส่ ง เ ส ริ มตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (วิชาหน้าที่พลเมือง) สุขศึกษาและ
พลศึกษา 
 
 
 
 
 

ผลจากการด าเนินงาน ส่งผลให้ผู้ เรียน      
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร    
มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
ตระหนัก รู้คุณค่า รู้จักการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มีระเบียบวินัย   
ในตนเอง และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี 
ด้านระเบียบวินัยในสังคม 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นย่อย ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

1.2.2 ความภมูิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

สถานศึกษาก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริม
เรื่องความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ไว้ใน         
กลยุทธ์ที่  4 โรงเรียนอนุบาลวิชชากรสนับสนุน
งบประมาณในด้านการจัดหา และผลิตสื่อการเรียน   
การสอน ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในและนอก
โรงเรียน 

มีโครงการที่ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและ    
ความเป็นไทย คือ 
16.2 กิจกรรมวันเข้าพรรษา 

16..4 กิจกรรมวันลอยกระทง 

ในด้านการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาได้ก าหนดให้
ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นส่งเสริมความภูมิใจ 
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
(วิชาประวัติศาสตร์) 
      จัดกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับประเพณีวัน
ลอยกระทงเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย 

ผลจากการด าเนินงาน ส่งผลให้ผู้ เรียน      
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาไทย เห็นคุณค่าและปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม 
รู้จักสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
รู้ จั กประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
ประเพณีไทย 
อนุรักษ์และสืบสานประเพณีของไทยที่มี
มาแต่โบราณ 

1.2.3 การยอมรับที่จะอยูร่่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย 

สถานศึกษาก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริม   
การอยู่ร่วมกัน ไว้ในกลยุทธ์ที่ 2 นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลวิ ชชากร  ได้ รั บการปลูกฝั งคุณธรรม  
จริยธรรม เพื่อประโยชน์ ในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
มีโครงการที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน คือ  
21.1 กิจกรรมสภานักเรียน 
21.2 กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
   -   กิจกรรมขมรม 
ในด้านการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาได้ก าหนดให้
ครูจัดการเรยีนการสอนที่เน้นส่งเสริมการอยูร่่วมกัน 
ในกลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (วิชาหน้าท่ีพลเมือง) อีกท้ังยังจัดกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยของไทย 
 

ผลจากการด าเนินงาน ส่งผลให้ผู้เรียนรู้จัก
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี 
มีน้ า ใจ เอื้ออาทรผู้อื่น ยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับในวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน สามารถอยู่ร่วมกันในโรงเรียน
ได้อย่างมีความสุข 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นย่อย ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม 

สถานศึกษาก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริม
ผู้เรียนด้านสุขภาวะทางร่างกาย ไว้ในเป้าหมายที่ 1 
นักเรียนได้รับการพัฒนารายบุคคลอย่างเต็มศักยภาพ 
สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้าน 
สุขภาวะทางร่างกาย คือ  
15.4 กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย 

15.5 กิจกรรมแอโรบิค 

15.6 กิจกรรมน้ าหนัก, ส่วนสูง และฟัน 

17. โครงการอาหารกลางวัน 

21.4 กิจกรรมผนึกพลังเยาวชนต้านภัยไข้เลือดออก 

สถานศึกษาก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริม
ผู้ เรียนด้านลักษณะจิตสังคม ไว้ในกลยุทธ์ที่  2 
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวิชชากร  ได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรม  จริยธรรม เพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม คือ 
20.3 กิจกรรมเวรประจ าวัน 

18. โครงการจิตอาสา  

ผลจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ที่ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย ส่งผลให้
ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ 
รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
และมีสุขภาพจิตที่ดี พร้อมส าหรับการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมี
ความสุข 
 
ผลจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ที่ส่งเสริมด้านลักษณะจิตสังคม ส่งผลให้
ผู้ เรียนมีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกร่วม
รับผิดชอบ รักษาความสะอาดในโรงเรียน 
ช่วยเหลือผู้อื่นที่ด้อยโอกาส รู้จักการให้ 
การเสียสละเวลา     เพื่อผู้อื่น ท าให้ผู้เรียน
เกิดความภาคภูมิใจ 
ในตัวเอง เป็นที่ประทับใจของผู้อื่นในการ
ท าความดี 
   

 

 

1.2.5 ความรู้และทักษะตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษามีโครงการที่ส่งเสริมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คือ  
24. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

21.1 กิจกรรมการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะ 

22.2 กิจกรรมรณรงค์ประหยัดน้ า- ไฟฟ้า 

ในด้านการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาได้ก าหนดให้
ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นการส่งเสริมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ผลจากการด าเนินงาน ส่งผลให้ผู้ เรียน
ทราบถึงประโยชน์ของการออมและการ
ประหยัด รู้จักใช้ของอย่างรู้คุณค่า และ
รู้จักวิธีคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง   
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2.ผลการประเมินตนเองตามประเด็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน (เชิงปริมาณ) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นย่อย ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
1.2.1 การมีคณุลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด  
 

ผู้เรียนทั้งหมด จ านวน 170 คน 

ดีมาก 

ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ จ านวน 170 คน 

สรุปผู้เรียนร้อยละ 100.00 มีคุณสมบตัิ 

ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 95.00 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ตัวบง่ชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 91.00 

สรุป ผู้เรียนทีม่ีคุณสมบัตติามเกณฑ์ของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 93 

1.2.2 ความภมูิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
 

ผู้เรียนทั้งหมด จ านวน 170 คน 

ดีมาก 

ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ จ านวน 170 คน 

สรุปผู้เรียนร้อยละ 100.00 มีคุณสมบตัิ 

ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

สรุป ผู้เรียนทีม่ีคุณสมบัตติามเกณฑ์ของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100.00 

1.2.3 การยอมรับที่จะอยูร่่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย 
 

ผู้เรียนทั้งหมด จ านวน 170 คน 

ดีมาก 

ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ จ านวน 170 คน 

สรุปผู้เรียนร้อยละ 100.00 มีคุณสมบตัิ 

ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ตัวบง่ชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 91.00 

สรุป ผู้เรียนทีม่ีคุณสมบัตติามเกณฑ์ของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100.00 

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม 

น้ าหนัก-สว่นสูงตามเกณฑ ์ ลักษณะจิตสังคม 

ดีมาก 

ผู้เรียนทั้งหมด จ านวน 170 คน ผู้เรียนทั้งหมด จ านวน 170 คน 

ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ จ านวน 165 คน ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ จ านวน 170 คน 

สรุปผู้เรียนร้อยละ 97.06 มีคุณสมบัต ิ สรุปผู้เรียนร้อยละ 100.00 มีคุณสมบตัิ 

ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

สรุป ผู้เรียนทีม่ีคุณสมบัตติามเกณฑ์ของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 98.53  

1.2.5 ความรู้และทักษะตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้เรียนทั้งหมด จ านวน 170 คน 

ดีมาก 
ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ จ านวน 170 คน 

สรุปผู้เรียนร้อยละ 100.00 มีคุณสมบตัิ 

ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

สรุป ผู้เรียนทีม่ีคุณสมบัตติามเกณฑ์ของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100.00 

สรุปภาพรวมประเด็น 1.2 มีคุณภาพระดับ ดีมาก 

3. จุดเด่น  
      1.2.1 - 1.2.5 ผู้เรยีนส่วนใหญ่สามารถปฏิบตัิตนตามข้อตกลงของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี มีความรู้เรื่องท้องถิ่น ให้
ความส าคญักับวัฒนธรรมไทย มีสขุภาพกายและจิตที่ดี รู้จักความประหยดัและความพอเพียง 
4. จุดควรพัฒนา   
       ไม่ม ี
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 
1.กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
สถานศึกษามีการประชุมบุคลากรเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัย         
ที่เป็นจุดเด่น จุดควรพัฒนา โอกาสและอุปสรรค จากนั้นได้
ด าเนินการเรียบเรียงประเด็นส าคัญที่ต้องการมุ่งพัฒนา 
ออกมาเป็นวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีทิศทาง
ในการพัฒนาเดียวกัน 

สถานศึกษาได้จัดให้มีการประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาให้มีความชัดเจน 
คือ ภายในปีการศึกษา2560-2563ได้ก าหนดการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมครูและบุคลากรต้องตระหนัก
และเอาใจใส่นักเรียนด้วยมาตรฐานและมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ โดยเน้นให้นักเรียนมีความสามารถด้าน
วิชาการเป็นคนดี และมีคุณธรรม รู้จักปรับตัวให้เข้ากับ
ยุคสมัย ทั้ งนี้สถานศึกษายังมี พันธกิจที่สามารถ
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนที่ส่งเสริมครูและ
บุคลากรให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งมี
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการ
จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง อีกท้ังยังส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ต่อผู้เรียน 

2.ผลการประเมินตนเองตามประเด็นการมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด 
ผลการประเมินตนเอง 

        สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาโดยบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
อีกท้ังนโยบายของสถานศึกษา มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการพัฒนาชัดเจน 

สรุปภาพรวมประเด็น 2.1 มีคุณภาพระดับ ดีมาก 

3. จุดเด่น  
สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนด

นโยบายในการพัฒนา ท าให้บุคลากรและสถานศึกษามีทิศทางการพัฒนาในทางเดียวกัน 
4. จุดควรพัฒนา  

ไม่มี 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   
2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
1.กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

ประเด็นย่อย กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
2.2.1 การวางแผนและ
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ     
ที่เน้นคุณภาพของผูเ้รียน
รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย
และด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม 
 

สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายไว้ในพันธกิจ กล่าวคือ    
เน้นการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน มีการน าสู่การ
ปฏิบัติด้วยโครงการพัฒนาการเรียนการสอน มีกิจกรรมย่อย 
คือ กิจกรรมห้องโสตทัศนศึกษา กิจกรรมสื่อการเรียนการสอน 
กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามธรรมชาติ 
โครงการการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะการเรียนรู้ 
โครงการอ่านคล่อง สมองคิด เป็นต้น 

ส ถ า น ศึ ก ษ า ไ ด้ มี ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ
ด าเนินงานพัฒนาด้านวิชาการของผู้เรียน
อย่างต่อเนื่องจึงท าให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ซึ่ง
ได้ด าเนินการโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั่วทั้ง
สถานศึกษา มีการแสดงความส าเร็จของ
ผลการด าเนินงาน ระบุถึงสิ่งที่ต้องการ
ปรับปรุงที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอ่
ผลลัพธ์ อีกท้ังยังเน้นการพัฒนาของผู้เรียน
ในสถานศึกษาทุกระดับช้ันให้ได้รับการ
พั ฒ น า อ ย่ า ง มี ร ะ บ บ เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดและมีศักยภาพ เช่น มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีและมีผลการ
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
สถานศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เป็นต้น 

2.2.2 การวางแผนและ
ด าเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 
 
 
 
 

สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายไว้ในพันธกิจ กล่าวคือ 
ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถและทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และมีการก าหนดไว้ในกลยุทธ์ ความว่า 
โรงเรียนอนุบาลวิชชากรให้การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการ
สอน สร้างขวัญและก าลั งใจให้ครูตระหนักในความ
รับผิดชอบต่อนักเรียนและต่อจรรยาบรรณในวิชาชีพครู  
มีการน านโยบายสู่การพัฒนา คือ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร มีกิจกรรมแสงธรรมน าชีวิต กิจกรรมพัฒนาครู     
ซึ่งด าเนินการส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี 

การวางแผนและการพัฒนาครู และ
บุคลากรในสถานศึกษาท า ให้ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
อย่างมีศักยภาพ คือครูมีการออกแบบ
วางแผน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
ยังสามารถท างานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตลอดจน
มีความมั่นใจในการจัดกิจกรรมต่างๆมาก
ยิ่งข้ึน 

2.2.3 ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร
บริหารและการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
 

สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาระบบข้อมลู 
โดยสนับสนุน จัดหาเทคโนโลยีและวิธีการต่างๆ เพื่อ
จัดระบบข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
รองรับการด าเนินงานในแต่ละปี มีการจัดอบรม สัมมนาให้
บุคลากรเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จัดระบบ
สารสนเทศตามโครงสร้างการบริหาร จัดกลุ่มข้อมูล 
แบบฟอร์มต่างๆ เพื่อรองรับการสืบค้นและใช้งาน 

สถานศึกษามีระบบสารสนเทศที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย สามารถน าไปใช้ได้   
อย่างมีประสิทธิภาพและมีการจัดระบบ
อย่างมีประสิทธิภาพทุกปี 
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2.2.4 ว า ง แ ผ น แ ล ะ จั ด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสั ง คมที่ เ อื้ อต่ อ ก า ร
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

สถานศึกษามีกลยุทธ์ที่เน้นการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ
การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีโครงการแหล่ง
เรียนรู้ IT ซึ่งมีกิจกรรมย่อยที่หลากหลาย เช่น กิจกรรม
ห้องสมุด กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น  

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม             
ที่เหมาะสม สามารถกระตุ้นให้ผู้ เรียน
อยากมาเรียน และเกิดความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
ได้ 

สรุปภาพรวมประเด็น 2.2 มีคุณภาพระดับ ดีมาก 
 
                                                               

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   
2.3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

1.กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
     สถานศึกษามีความพยายามในการจัดการศึกษาที่เน้นความรู้
และคณุธรรม ใส่ใจในการน าข้อเสนอแนะจากผู้เกีย่วข้องทุกฝ่าย     
มาด าเนินการพัฒนาในแต่ละปี มกีิจกรรมประชาสมัพันธ์           
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับรู้และมีส่วนรว่มในการพัฒนาสถานศึกษา        
มีการประสานกับปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
มีการจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ                 
ในการให้ค าแนะน าเพื่อพัฒนาให้ถกูทิศทางอย่างต่อเนื่อง  

สถานศึกษามีการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนในการพัฒนา
สถานศึกษาที่หลากหลาย ได้แก่ การจัดโอกาสให้ครูและบุคลากร
ทุกคนมีส่ วนร่ วม ในการก าหนดนโยบาย เพื่ อการพัฒนา 
สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง   
ที่มีส่วนร่วมในการเสนอแนะทิศทางในการพัฒนา รวมทั้งร่วม
กิจกรรมต่างๆ กับสถานศึกษาในทุกปี 

2.ผลการประเมินตนเองตามประเด็นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบ ต่อผลการจัด

การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ผลการประเมินตนเอง 
      สถานศึกษามีผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือและมีเครือข่ายในการร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน มากกว่า 1 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น ซึ่งทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

สรุปภาพรวมประเด็น 2.3  มีคุณภาพระดับ ดีมาก 

 
3. จุดเด่น  

สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการพัฒนา ซึ่งความส าเร็จส่วนใหญ่เกิดจากความมุ่งมั่น
ในการให้ความร่วมมือเป็นส่วนใหญ่เมื่อสถานศึกษาร้องขอ 
4. จุดควรพัฒนา  

ไม่มี 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   

2.4 การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
1.กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
สถานศึกษามีการจัดท าปฏิทินปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งมีการก าหนด
ระยะเวลาเพื่อด าเนินการก ากับ ติดตาม ให้การด าเนินงานต่างๆ
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแต่ละปี  

สถานศึกษามีปฏิทินเพื่อก าหนดระยะเวลาในการก ากับ ติดตามที่
ชัดเจน มีเครื่องมือในการก ากับติดตาม เช่น แบบนิเทศ แบบ
ประเมินผลการด าเนินงาน เป็นต้น มีการส่งเสริมให้บุคลากรที่
รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจและด าเนินการก ากับ ติดตาม ได้
ถูกต้องในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง 

2.ผลการประเมินตนเองตามประเด็นการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

ผลการประเมินตนเอง 
      สถานศึกษามีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารที่ชัดเจน มีการก าหนดระยะเวลาในการติดตาม ประเมินชัดเจน เช่น 
ปฏิทินการก ากับ ติดตาม และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม อย่างไรก็ตามการน าผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนายังไม่ครบถ้วน        
ทุกประเด็น ซึ่งต้องสร้างความตระหนักเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลประเมินมากขึ้นในปีต่อไป 

สรุปภาพรวมประเด็น 2.4  มีคุณภาพระดับ ดี 

3. จุดเด่น 
สถานศึกษามีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารที่ชัดเจน 

4. จุดควรพัฒนา       
การน าผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนายังไม่ครบถ้วนทุกประเด็น ซึ่งต้องสร้างความตระหนักเพ่ือให้เกิดการใช้

ประโยชน์ จากผลประเมินมากขึ้นในปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  

3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
1.กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
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ครูมีบทบาทในการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนรู้ กล่าวคือ ครูได้จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยได้แสดง        ความ
คิดเห็น การค้นคว้าร่วมกัน จัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณา
การ เพื่อให้ผู้เรียนเช่ือมโยงไปสู่แต่ละสาระวิชาได้ และให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการคิดหัวข้อเพื่อจัดกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียน 
พยายามให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ทดลอง หรือสัมผัสกับของจริง ใช้
ทักษะด้านต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ 

ผลจากการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ คือ  
- ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด และเกิดการเรียนรู้ระหว่างการ
ท ากิจกรรม 
- ผู้ เรียนกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และสามารถต่อยอด
ความคิดจากการลงมือปฏิบัติ 
- สามารถท ารายงาน โครงงาน หรือช้ินงานออกมาเป็นรูปธรรมได้ 
- มีทักษะกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม  
- ผู้เรียนได้มีการเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะ
ด้านต่างๆ 
- ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียนรู้และความสะอาดที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

  2.ผลการประเมินตนเองตามประเด็นการมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ผลการประเมินตนเอง 

1. สถานศึกษามีวิธีการส่งเสริมใหค้รูจัดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรยีนรู้  
2. ครูมีบทบาทในการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ที่ชัดเจน 

3. มีหลักฐานหรือผลงานยืนยันการมีส่วนร่วมของผู้เรียนอย่างชัดเจน 

สรุปภาพรวมประเด็น 3.1  มีคุณภาพระดับ ดีมาก 

3. จุดเด่น  
สถานศึกษามีวิธีการส่งเสริมให้ครูจัดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐาน 

4. จุดควรพัฒนา  
         ไม่มี 

 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  

3.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
1.กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 



36 
 

สถานศึกษามีวิธีการน าองค์ความรู้จากชุมชนและท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ที่ ชัดเจน โรงเรียนอนุบาลวิชชากรสนับสนุนงบ
งบประมาณในด้านการจัดหา และผลิตสื่อการเรียนการสอน ส่งเสริม
ให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในและนอกโรงเรียนเกี่ยวกับชุมชน สถานศึกษา
ได้จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 23 

กุมภาพันธ์ 2560 โดยสอนเรื่องการท าการบูร พวงกุญแจ ขนมลูกชุบ 

ขนมครก โดยให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มเรียนเป็นฐาน เวียนไปเรื่อยๆ 

โดยมีวิทยากรและครูให้ความรู้ มีการประเมินก่อนและหลังการจัด
กิจกรรม สามารถเช่ือมโยง บูรณาการได้หลายวิชา เช่น การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  และ
ภาษาไทย 

ผลจากการส่งเสริมท าให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามขั้นตอนที่
วิทยากรสอน เกี่ยวกับการท าการบูร พวงกุญแจ ขนมลูกชุบ ขนม
ครก ผู้เรียนสามารถลงมือท าได้เอง หลังจากท่ีได้เรียนรู้แล้ว 
- ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มเติมจากการเรียนรู้ และน ามาบันทึกในใบงาน  
- ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้  
 

 
 2.ผลการประเมินตนเองตามประเด็นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

ผลการประเมินตนเอง 
1. สถานศึกษามีวิธีการน าองค์ความรู้จากชุมชนและท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ชัดเจน   
2. ครูมีการออกแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างชัดเจน   
3. ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

สรุปภาพรวมประเด็น 3.2  มีคุณภาพระดับ ดีมาก 

3. จุดเด่น  
ครูมีการวางแผนและจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

4. จุดควรพัฒนา  
         ไม่มี  
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  

3.3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

1.กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
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กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
สถานศึกษามีวิธีการที่สร้างความเช่ือมั่นในการควบคุมประสิทธิภาพ
การวัดและประเมินผลของสถานศึกษาอย่างชัดเจน กล่าวคือ ระบุไว้
ในพันธกิจข้อที่ 1 ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 

สถานศึกษามีการส่งเสริมครูให้มีทักษะในเรื่องการออกแบบทดสอบ
ที่มีคุณภาพ รวมทั้งการส่งเสริมทักษะให้ครูสามารถวิเคราะห์คุณภาพ
แบบทดสอบได้อย่างเป็นระบบ  
- ครูได้รับการอบรม ในเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน – 
- ครูได้รับการอบรม IPST STEM ONLINE ของ สสวท. ท าให้ครู
สามารถน าความรู้มาเป็นแนวทางในการออกข้อสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

ผลจากการส่ง เสริมท า ให้สถานศึกษามี ระบบการวัดและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้  
- ครูออกข้อสอบเพื่อวัดผลการเรียนรู้ในแต่ละภาคเรียน 
- ครูน าข้อสอบส่งฝ่ายวิชาการเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
- ฝ่ายวิชาการส่งข้อสอบคืนครูประจ าวิชา เพื่อถ่ายเอกสาร และ
เตรียมให้ผู้เรียนสอบวัดผล 
- ตรวจข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบแต่ละระดับช้ัน แต่ละวิชา  
- สถานศึกษาน าข้อสอบที่ดีเก็บไว้เป็นคลังข้อสอบ และครูสามารถ
น าข้อสอบดีในแต่ละปีการศึกษามาใช้ในการทดสอบครั้งต่อไป 
ผลจากการที่สถานศึกษาส่งเสริมระบบการวัดและประเมินผล 
ส่งผลให้ 
1. ผลการทดสอบภายในสถานศึกษา เปรียบเทียบระหว่างภาค
เรียนที่ 1 กับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผู้เรียนร้อยละ 
87.56 มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
2. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติในภาพรวมอยู่ในระดับดี และ
มีพัฒนาการของผลการทดสอบระดับชาติ ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

  

2. ผลการประเมินตนเองตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างมีระบบ   
และมีประสิทธิภาพ 

ผลการประเมินตนเอง 
1. สถานศึกษามีวิธีการที่สร้างความเช่ือมั่นในการควบคุมประสิทธิภาพการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา  
2. ครูร้อยละ 75 มีทักษะในการออกแบบทดสอบและทักษะการวิเคราะห์คณุภาพแบบทดสอบ 
3. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน 1.1.5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนและพัฒนาการจากผลการสอบวดัระดับชาติ ไมต่่ ากว่าระดับ ดี 
 

สรุปภาพรวมประเด็น 3.3  มีคุณภาพระดับ ดีมาก 

3. จุดเด่น  
         สถานศึกษามีการควบคุมประสิทธิภาพการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาและผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน    

ผลการทดสอบทั้งในระดับสถานศึกษาและในระดับชาติ   
4. จุดควรพัฒนา   
         ไม่มี 

มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  
4.1 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหด้ียิ่งขึ้น 
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  1.กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
     สถานศึกษามีการวางแผนเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา โดยเริ่มจากการขอแนวทางการพัฒนา
คุณภาพจากหน่วยงานต้นสังกัดและประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานต้นสังกัดเป็นระยะๆ จากนั้นจัดให้มีการสัมมนาเรื่องการ
ประกันคุณภาพภายในให้กับบุคลากรทุกคน มีการเรียนรู้เรื่องการ
ด าเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการประกัน
คุณภาพ มีการแต่งตั้งบุคลากรให้รับผิดชอบในการประกันคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ฝึกฝนและให้บุคลากรเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบ
บันทึกภาคสนาม และน าไปบันทึกผลไว้ในรายงานการประเมิน
ตนเอง รายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด  

ซึ่งผลจากการด าเนินการ ท าให้สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพ ท่ีสร้างความมั่นใจให้ผู้เกี่ยวข้องดีขึ้น บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการและมีความเข้าใจในสิ่งที่สถานศึกษาต้องพัฒนา
ในแต่ละปีได้ดีขึ้น 

  2.ผลการประเมินตนเองตามประเด็นการใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่ อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

ผลการประเมินตนเอง 
สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในด้านการประกันคุณภาพ ในระดับ ดีมาก กล่าวคือ สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพท่ีสอดคล้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพครบทั้ง 8 ประการ รวมทั้งใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เน้นให้
บุคลากรทุกฝ่ายมีความเข้าใจในการประกันคุณภาพและด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการประเมินตนเองตามปฏิทินการประกัน
คุณภาพที่ก าหนดไว้ ซึ่งในปีการศึกษา 2559  สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม ประมวลคะแนนได้ 91.52 เมื่อเทียบเกณฑ์
มาตรฐานแล้ว สถานศึกษาจึงมีคุณภาพระดับ ดีมาก  สถานศึกษาไม่มีมาตรฐานใดที่มีคุณภาพต่ ากว่าระดับ ดี และไม่มีมาตรฐานใดอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง จึงถือได้ว่าสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน 
          ในด้านการน าผลประเมินคุณภาพภายนอกไปพัฒนา สถานศึกษาได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีข้อมูลที่รายงานไว้ใน เอกสาร
ฉบับน้ีในหน้า 11  
      ซึ่งผลจากการน าระบบการประกันคณุภาพมาใช้ในการบริหารจัดการของสถานศึกษา ท าให้ทราบถึงจุดเด่น จุดควรพัฒนา มีผลดตีอ่
การวางแผนพัฒนาสถานศึกษาอยา่งมีทิศทาง ซึ่งบุคลากรทุกฝ่ายจะร่วมกันเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องตอ่ไป 

สรุปภาพรวมประเด็น 4.1  มีคุณภาพระดับ ดีมาก 

3. จุดเด่น  
         1.สถานศึกษามีบุคลากรที่พร้อมให้ความร่วมมือในการประกันคุณภาพ 
         2.สถานศึกษามีแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพและมีเครื่องมือส าหรับประกันคุณภาพ 
         3.สถานศึกษามีผลจากการประกันคุณภาพ ซึ่งจะใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
4. จุดควรพัฒนา   

  ไม่มีนัยส าคัญ แต่จะจัดโอกาสให้บุคลากรเรียนรู้วิธีการแปลผลข้อมูลจากการประกันคุณภาพเพ่ิมเติม         
ในโอกาสต่อไป 

 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
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1. ระดับคุณภาพ ดีมาก 
2. น าเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน O-Net ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

3. การปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices) 
                  - โครงการจิตอาสา 
                  - โครงการตาวิเศษ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 

1.สรุปผล 

มาตรฐาน(ขั้นพื้นฐาน) น้ าหนัก 
คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน  60.00 52.65 ดี 
 ประเด็นที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 40.00 33.25 ดี 

 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสื่อสาร และการคิด ค านวณตามเกณฑ์ 
         ของแต่ละระดับชั้น 

10.00 8.70 ดี 
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 1.1.2 ความสามารถในการวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
         ความคิดเห็นและการแก้ปัญหา 

5.00 3.35 พอใช้ 

 1.1.3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 5.00 3.35 พอใช้ 
 1.1.4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 5.00 4.58 ดีมาก 

 1.1.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการวัดระดับชาติ 10.00 8.50 ดี 

 1.1.6  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 5.00 5.00 ดีมาก 
 ประเด็นที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  20.00 19.45 ดีมาก 
  1.2.1  การมีคุณลักษณะและคา่นิยมที่ดีตามสถานศกึษาก าหนด  4.00 3.81 ดีมาก 
  1.2.2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  4.00 3.90 ดีมาก 
  1.2.3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 4.00 3.88 ดีมาก 

  1.2.4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  4.00 3.86 ดีมาก 

  1.2.5  ความรู้และทักษะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4.00 4.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 15.00 13.88 ดีมาก 
ประเด็นที่ 2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน          3.00 3.00 ดีมาก 

ประเด็นที่ 2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   6.00 5.63 ดีมาก 
  2.2.1  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
          ทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

1.50 1.50 ดีมาก 

  2.2.2  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 1.50 1.50 ดีมาก 
  2.2.3  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 1.50 1.50 ดีมาก 
  2.2.4  วางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้     
           อย่างมีคุณภาพ 

1.50 1.13 ดี 

ประเด็นที่ 2.3  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผล 
                   การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

3.00 3.00 ดีมาก 

ประเด็นที่ 2.4  การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  3.00 3.00 ดีมาก 

 
 

   

มาตรฐาน(ขั้นพื้นฐาน) น้ าหนัก 
คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  15.00 15.00 ดีมาก 

ประเด็นที่ 3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 5.00 5.00 ดีมาก 
ประเด็นที่  3.2  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชมุชนและท้องถิน่ 5.00 5.00 ดีมาก 
ประเด็นที่  3.3  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างมีระบบ            
                    และมีประสิทธิภาพ 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่  4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  10.00 10.00 ดีมาก 
ประเด็นที่  4.1  การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 10.00 10.00 ดีมาก 
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                     ให้ดียิ่งขึ้น 

                            ผลประเมินในภาพรวมท้ัง  4  มาตรฐานของสถานศึกษา  = 91.52  มีคุณภาพระดับ ดีมาก 
ภาพรวมของมาตรฐานมีคณุภาพระดับดีขึ้นไป 3 ใน 4 มาตรฐาน  ใช่ ไม่ใช่ และไม่มมีาตรฐานใดอยู่ในระดับปรับปรุง  ใช่  ไม่ใช่     
     ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน        มีมาตรฐานการจัดศึกษา       ไม่มีมาตรฐานการจัด
ศึกษา   

 

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 
จุดเด่น 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมในการศึกษาต่อ             มี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

จุดควรพัฒนา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        ผู้ เรียนบางส่วนมีทักษะในการคิดวิ เคราะห์และใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ การสื่อสารได้ค่อนข้างน้อย 

ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 

โอกาส 
    สถานศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ชุมชน การคมนาคมสะดวก อีกทั้ง
พ้ืนที่อ าเภอหนองแค มีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต
หนองแค เป็นโอกาสที่ดีในการน าผู้ เรียนไปศึกษาเรียนรู้      
เชิงประจักษ์ได้ดี 

อุปสรรค 
  สถานศึกษามีความพยายามในการติดตามข่าวสารการอบรม 
สัมมนาจากภาครัฐ แต่มักมีข้อจ ากัดของการเป็นโรงเรียน
เอกชน ท าให้ไม่สามารถเข้ารับการพัฒนาตามประกาศของ
ภาครัฐได้หลายเรื่อง ซึ่งมีผลท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาตนเองแต่ละปีค่อนข้างสูง 

 
2. แนวทางการพัฒนา  

                      ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
                             ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนให้สามารถอภิปรายขั้นตอน หรือข้อสังเกตที่ได้จากการลงมือจัดท ารายงาน       
                   โครงงานต่างๆ รวมทั้งการพิจารณาจุดเด่น จุดควรพัฒนา เพ่ือท าให้ผลงานของตนดีขึ้นต่อไป อีกทั้งการเรียนรู้  
                   เว็บไซต์ และ เสริมทักษะการตั้งค าถาม เพ่ือการสืบค้นให้หลากหลายมากข้ึน ตลอดจนครูควรให้ผู้เรียนค้นคว้า  
                   หาข้อมูลนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ มาน าเสนอเพ่ือนๆ เป็นระยะๆ เพ่ือเสริมประสบการณ์และมุมมองใหม่ให้  
                   ผู้เรียนรับรู้สิ่งที่หลากหลายต่อเนื่องมากขึ้นในแต่ละภาคเรียน 

 

3. ความต้องการช่วยเหลือ  
 

 1. ขอภาครัฐ ออกนโยบาย หรือมาตรการช่วยเหลือให้โรงเรียนเอกชนมีค่าใช้จ่ายลดลงในการ 
ด าเนินงาน  
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 2. ขอภาครัฐ มอบสื่อ นวัตกรรม หรืออุปกรณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับโรงเรียนเอกชนอย่างต่อเนื่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินภายนอกรอบสาม  
                     โรงเรียนอนุบาลวิชชากร ได้รับการประเมินจาก สมศ. ในรอบที่สาม เมื่อวันที่ 2 ถึง 4 เดือนสิงหาคม   
              พ.ศ. 2554   ซึ่งสรุปผลการประเมินเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา  

ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
(ประถมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี 10.00 9.51 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและค่านยิมที่พึงประสงค์ 10.00 9.10 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู ้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.64 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  10.00 8.09 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน 20.00 10.01 พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.60 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 3.34 พอใช้ 
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ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
(ประถมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ 
                วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ  
                  สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน                   
                   รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับ               
                   แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 81.29 ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                            ใช่   ไม่ใช่ 

 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้           ใช ่  ไม่ใช่ 

 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน       ใช่   ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา      ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
ระดับขั้นพื้นฐาน 

ด้าน ข้อเสนอแนะจาก สมศ. การน าข้อเสนอแนะไปพัฒนาของสถานศึกษา 
1.ด้านผลการจัด

การศึกษา 
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

 
 
 

 สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายไว้ในพันธกิจ เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการ
สอน ควบคู่กับการรับสมัครครูท่ีจบตรงตามสาขาวิชามากขึ้น รวมท้ังสรรหาครูท่ีมี
ความช านาญ มาจัดสอนเสริมนอกเวลาเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง
กับการทดสอบระดับชาติมากขึ้น ซ่ึงผู้เรียนมีพัฒนาการในการทดสอบดีขึ้นเป็น
ระยะๆ แต่ยังต้องพยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 

2.ด้านการบริหาร
จัดการศึกษา 

 
 
 

1 . ส ถ า น ค ว ร แ ต่ ง ตั้ ง ท่ี ป รึ ก ษ า ห รื อ
คณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินงานตามระเบียบ
และรายงานผลการประชุมต่อผู้บังคับบัญชา     
ในครั้งต่อไปภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีมีการ
ประชุม 

สถานศึกษามีการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นท่ีปรึกษาด้านวิชาการและด้านการบริหาร
จัดการ  มีการประชุมและรายงานผลการประชุมให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ       
เป็นระยะๆ รวมท้ังมีการประชุมหารือเพื่อทบทวนบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
โดยกรรมการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือค่อนข้างดี 
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2.ควรพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษา โดยก าหนดบทบาทหน้าท่ีให้
ชั ด เ จน  จั ด ให้ มี ส่ วนร่ วม ในการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างเต็มท่ีและเหมาะสม 

3.ด้านการจัดการ
เรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

สถานศึกษาควรมีการติดตาม ก ากับและ
ประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้ ประเมินผล
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น  ป ร ะ เ มิ น
แบบทดสอบของครูทุกคน ทุกภาคเรียน มี
การนิเทศ ก ากับ ให้ครูได้มีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้มีการสอนซ่อม
เสริม วิจัยสื่อ และวิธีการจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง 

สถานศึกษามีการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน ซ่ึงมีการก าหนดระยะการนิเทศ ติดตาม         
การจัดการเรียนการสอนของครูเป็นระยะๆ มีการพัฒนาแบบบันทึกการนิเทศให้      
มีประเด็นท่ีจ าเป็นครบถ้วน ตรวจเยี่ยมนิเทศการสอนและสังเกตการสอนของครู
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ครูผู้สอนในกลุ่มสาระ
ท้ัง 8 กลุ่มสาระ ซ่ึงท าให้การจัดการเรียนการสอนของครูมีมาตรฐานการจัดการเรียน
การสอนท่ีดีขึ้น 

4.ด้านการประกัน
คุณภาพภายใน 

สถานศึกษาควรร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด 
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้
เป็ น ไปตามกฎกระทรวงว่ าด้ วย ระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายใน 
พ.ศ.2553 อย่างต่อเนื่อง 

สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดและได้จัดให้มีการ
สัมมนาเรื่องการประกันคุณภาพภายในให้กับบุคลากรทุกคน มีการเรียนรู้เรื่องการ
ด าเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ ด าเนินการ
แต่งตั้งบุคลากรตามมาตรฐาน จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพท่ีสอดคล้องมาตรฐาน จัดท า
ปฏิทินเพื่อการประกันคุณภาพประจ าปี ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้การเก็บข้อมูลและ
บันทึกผลไว้ในแบบบันทึกภาคสนาม และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง รายงาน
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด ซ่ึงจะมีการด าเนินการตามขั้นตอนท่ีกล่าวไว้ในทุกปี 

 
 
 
 

 
 

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

  ตามที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันที่ 11  ตุลาคม 2559  เพ่ือให้เป็นหลักในการเทียบเคียงของ
สถานศึกษาในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด  โรงเรียนอนุบาลวิชชากร จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน 
และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

  โรงเรียนอนุบาลวิชชากร จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อไป 
 
   ประกาศ  ณ วันที่  24  เมษายน  พ.ศ.2560 
 
 
 
 
       (.......................................................) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวิชชากร  
 

 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
------------------------------------------------------------------- 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ.2559  
มีจ านวน 4 มาตรฐาน  ดังนี้ 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของ

แต่ละระดับชั้น 
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2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและปัญหา 

3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 

1.2คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
     2)   ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     3)   การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     4)   สุขภาวะทางร่างกาย  และลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2.1 การวางแผนและด าเนินงานวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ 
  3.การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาใหม่มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 
  4.การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
       1.  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
       2.  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
       3.  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
       การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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ประกาศโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

เรื่อง   การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

         ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ปีการศึกษา2560 

ตามที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559  เพ่ือให้เป็นหลักในการเทียบเคียงของสถานศึกษาในการพัฒนา 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงานต้น
สังกัด และโรงเรียนอนุบาลวิชชากร ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้ง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมสอดคล้องกัน และเพ่ือรองรั บการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาแล้วนั้น 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลวิชชากร   มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อไป 
 
  ประกาศ ณ วันที่  24  เมษายน พ.ศ.2560 
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        (...........................................) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
เรื่อง   การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2560 

 
มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

 
คุณภาพของโรงเรียน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
              1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
              1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา                                     
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

 
 
ดี  
 
 
ดี 

   ดีเยี่ยม 
             ดี 
 

 รวมคุณภาพอยู่ในระดับ                                       ดี 
 
หมายเหตุ 

 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 4 ระดับ 

  ระดับ  4 ดีเยี่ยม 
  ระดับ  3 ดี 
  ระดับ  2 พอใช้ 
  ระดับ  1 ปรับปรุง 
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53 
 

ผลการรับรองข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

รายงานนี้ได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว  

  ได้ผ่านการตรวจสอบค าผิด การใช้ภาษา  
  ได้ผ่านการตรวจสอบที่มาที่ไปของข้อมูลให้เนื้อหาในรายงานมีความน่าเชื่อถือ 
  ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพื้นฐาน แผนพัฒนาของสถานศึกษา ผลการประเมิน ตลอดจน
ความสอดคล้องของผลประเมิน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษาในอนาคต รวมทั้ง
ข้อมูลประกอบในภาคผนวก มีข้อมูลที่ตรงตามสภาพจริงทุกประการ 
                    

รายนามคณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพภายในพิจารณารับรองผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

           1. ดร. ศุภริณี อ าภรณ์                       ผู้รับใบอนุญาต ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวศุภัทชา ไชยวาล                    กรรมการ 
  3. ดร. อดิพล เปียทอง                          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  4. นางสาวจีระภร  คงคลัง                     กรรมการ 
  5. นางประภัสสร  เนียมรัตน์                   กรรมการและเลขานุการ 
 
 

   สมควรรับรองรายงาน    ไม่สมควรรับรองรายงาน    
 
 

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

              (.......................................................) 
           ต าแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

                   วันที.่......เดือน.................พ.ศ……….… 
 
 
 

                         ลงชื่อ........................................................ผู้รับข้อมูลสู่การพัฒนา 
        (.......................................................) 

      ต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

                               วันที่.......เดือน.................พ.ศ……….… 
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