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ค าน า 
 

 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 
2562 ของโรงเรียนอนุบาลวิชชากร ที่สะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมี
องค์ประกอบ 2  ส่วน  ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐาน ส่วนที่ 3 ผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา  และภาคผนวก  โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่
ผ่านมา การท ารายงานคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในติดตามและตรวจสอบ ประเมินความส าเร็จของโครงการ งาน กิจกรรมเพ่ือสรุปผลการประเมิน
มาตรฐานการศึกษาทุกตัวบ่งชี้ที่รองรับในแต่ละมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 ขอขอบคุณทุกท่านและทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้จนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วและหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์แก่การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมิน
คุณภาพภายนอกต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร รหัส 1119100011 ที่ตั้งเลขท่ี 181/14    ต าบล ห้วยทราย   อ าเภอ หนอง
แค   จังหวัด สระบุรี   สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 063-2696177 โทรสาร
036-389881 email Witchakorn.aa1994  website witchakorn.ac.th ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2537  
เปิดสอนระดับ เตรียมอนุบาล  ถึงระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวนนักเรียน 266 คน จ านวนบุคลากรโรงเรียน 
23 คน 
 
ตอนที่ 2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดับปฐมวัย 

1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 

 2.1 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 
 2.2 รายงานโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน  

3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีข้ึนกว่าเดิม 1 ระดับ 
3.1  แผนปฏิบัติงานที่  1   การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กด้วยวิธีการ Active Learning 
3.2  แผนปฏิบัติงานที่  2   จัดหาสื่ออุปกรณ์ตามมุมประสบการณ์ให้หลากหลายและเพียงพอ 
3.3  แผนปฏิบัติงานที่  3   จัดหาสื่อเพ่ือพัฒนาประสบการณ์เด็กที่เน้นทักษะกระบวนการคิดใน        
                                 รปูแบบที่หลากหลาย 

4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
4.1 เด็กระดับปฐมวัยมีการไหว้ที่สวยงาม ในการด าเนินกิจกรรมวัยใส ไหว้สวย 
4.2 การใช้กระบวนการท างานแบบ PAWAT Model 

5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
5.1 การดูแลนักเรียนดุจลูกหลาน 
5.2 Green School 
5.3 กิจกรรมการเรียนแบบ Project Approach 

6) โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
6.1 การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning 
6.2 การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน(Coding) 
6.3 การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาที่สาม) 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 

2.1 แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา 
2.2 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 
2.3 รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(Reading Test: RT) 
2.4 รายงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) 

3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีข้ึนกว่าเดิม 1 ระดับ 
3.1  แผนปฏิบัติงานที่  1  พัฒนาทักษะผู้เรียนด้านการอ่านออก เขียนได้ 
3.2  แผนปฏิบัติงานที่  2  พัฒนาทักษะผู้เรียนด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ 
3.3  แผนปฏิบัติงานที่  3  พัฒนาทักษะผู้เรียนด้านการคิดค านวณ 

4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
4.1 กิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะ 
4.2 การใช้แผนการสอนแบบ 5 Steps 
4.3 การใช้กระบวนการท างานแบบ PAWAT Model 

5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
5.1 ดูแลนักเรียนดุจลูกหลาน 
5.2 Green School 
5.3 ความมีระเบียบวินัย 

6) โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
6.1 การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี 
6.2 การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า 
6.3 การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning 
6.4 การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 
6.5 การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์  
     (Coding) 
6.6 การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาที่สาม) 
6.7 การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนภาษาอ่ืน 
6.8 การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ 
  

     ลงนาม....................................................(ผู้อ านวยการโรงเรยีน) 
     ( นางประภัสสร เนียมรัตน์) 

                     วัน 1  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 

1.1  โรงเรียนอนุบาลวิชชากร  รหัส 1119100011 ที่ตั้ง  181/14    ต าบล ห้วยทราย   อ าเภอ หนองแค   
จังหวัด สระบุรี   สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท์ 063-2696177 
โทรสาร 036-389881 E-mail Witchakorn.aa1994  website witchakorn.ac.th ได้รับอนุญาตจัดตั้ง
เมื่อ พ.ศ. 2537  เปิดสอน ตั้งแต่ระดับชั้น เตรียมอนุบาล  ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน
นักเรียน 265 คน จ านวนบุคลากรของโรงเรียน 23 คน 

1.2 ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  
   บุคคลธรรมดา 

 นิติบุคคล 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท 
 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 
 มูลนิธิในคริสต์ศาสนา 
 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
 อ่ืน ๆ  (ระบุ).................................     

ประเภทโรงเรียน 
   ประเภทโรงเรียนในระบบ 

   สามัญศึกษา 
    การกุศลของวัด 
    การศึกษาพิเศษ 
    การศึกษาสงเคราะห์ 
    ในพระราชูปถัมภ์ 
    สามัญปกติ 
    อิสลามควบคู่สามัญ  
การจัดการเรียนการสอน 

   ปกติ  (สามัญศึกษา) 
   English  Program   ได้รับอนุญาตเมื่อ................................................... 
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1.3 จ านวนห้องเรียน/ผู้เรียนจ าแนกตามระดับที่เปิดสอน 

ระดับชั้นที่เปิดสอน จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวนผู้เรียนปัจจุบัน ข้อมูลจ านวนผู้เรียนย้อนหลัง 
ชาย หญิง รวม ปี 2561 ปี 2560 

อนุบาลปีที่ 1 1 15 13 28 27 31 

อนุบาลปีที่ 2 1 19 15 34 31 28 
อนุบาลปีที่ 3 1 12 18 30 26 35 

รวม 3 46 46 92 84 94 

ประถมศึกษาปีที่ 1 1 15 12 27 36 22 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 17 18 35 25 18 

ประถมศึกษาปีที่ 3 1 14 7 21 20 33 

ประถมศึกษาปีที่ 4 1 17 5 22 34 30 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 15 15 30 29 38 

ประถมศึกษาปีที่ 6 1 15 14 29 38 29 
รวม 6 93 71 164 182 170 

รวมทั้งหมด 9 139 117 256 266 264 
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  1.4  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  1.4.1 สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ต าแหน่ง 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้รับใบอนุญาต - - - 1 1 
- ผู้จัดการ - - 1 - 1 
- ผู้อ านวยการ - - 1 - 1 

รวม 0 0 2 1 3 
2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย      

- ครูบรรจ ุ 2 5 - - 7 
- ครูต่างชาต ิ - 1 - - 1 

3. ผู้สอนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน      
ระดับประถมศึกษา      

- ครูบรรจ ุ - 5 3 - 8 
- ครูต่างชาต ิ - 1 - - 1 

รวม 2 12 3 - 17 
4. บุคลากรทางการศึกษา      

- เจ้าหน้าท่ี - 2 1 - 3 
5.อื่นๆ (ระบุ)... - - - - - 

รวม - 2 1 - 3 
รวมทั้งสิ้น 2 14 6 1 23 

สรุปอัตราส่วน 
 ระดับปฐมวัย 

จ านวนผู้เรียนต่อครู    ....30.. : …1…. 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  .....30.. :…1… 

 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ระดับประถมศึกษา 

จ านวนผู้เรียนต่อครู    ..30..... : …1…. 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  ..30..... : …1… 
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  1.4.2  สรุปจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู ้
   กรณีที่ 1  ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับท่ีมีจ านวนช่ัวโมงสอนมากท่ีสดุ 
   กรณีที่ 2  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ในระดับประถมศึกษา 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนครูผูส้อน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวัย 1      
ภาษาไทย   1 1   
คณิตศาสตร ์   1    
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   1    
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม   1    
สุขศึกษาและพลศึกษา       
ศิลปะ   1    
การงานอาชีพ    1   
ภาษาต่างประเทศ   1    

  
 

  1.4.3  สรุปจ านวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จ านวนครูผูส้อน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

  กิจกรรมนักเรียน   
- ลูกเสือ 8 - 
- เนตรนารี 8 - 
- ยุวกาชาด - - 
- ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ - - 
- รักษาดินแดน (ร.ด.) - - 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 9 - 
- อ่ืนๆ...ให้ระบุ - - 

   กิจกรรมแนะแนว 6 - 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 8 - 
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   1.4.4   สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
ลูกเสือ/เนตรนารี 

/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
จ านวน

ผู้บังคับบัญชา 

จ านวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดตั้งกองลูกเสือ 

มีวุฒ ิ ไม่มีวุฒิ จัดตั้ง ไม่จัดตั้ง 

ลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง 5 5 - 1 - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  3 3 - 1 - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ - - - - - 
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - - - 
ยุวกาชาด - - - - - 
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ - - - - - 

รวม 8 8 - 2 - 
 
   1.4.5  สรุปจ านวนครูที่ท าหน้าที่คัดกรอง  และนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
                 (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนร่วม) 

จ านวนครูที่ท าหน้าท่ีคัดกรอง จ านวนนักเรียนพิเศษ 

เข้ารับ 
การอบรม 

หน่วยงานท่ีเข้ารับการอบรม 
ครูที่ไดร้ับการขึ้นทะเบียน 

เป็นผู้คัดกรองของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูที่ไดร้ับเงิน
เพิ่มพิเศษ 
(พ.ค.ก.) 

ทั้งหมด 
ขึ้น

ทะเบียน 
ไม่ขึ้น

ทะเบียน 

 1.สช. ดร.ศุภรณี อ าภรณ ์ - 4 - 4 
 2.สช. นางประภสัสร เนียมรัตน ์ -    

 
2. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ปรัชญา 
        พัฒนาคน ด ารงวิทยา 
 
วิสัยทัศน์ 
         ภายในปีการศึกษา 2560 – 2563 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ครูและบุคลากร   

เอาใจใส่และดูแลผู้เรียนดุจลูกหลาน ด้วยมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถ

ทางวิชาการสูงสุดตามศักยภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม และน้อมน าศาสตร์ของพระราชามาประยุกต์ใช้ คงไว้ซึ่ง

วัฒนธรรมไทย ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีทักษะการสื่อสาร เพ่ือเป็นพลเมืองคุณภาพในยุคไทยแลนด์ 4.0 
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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 

 
เป้าหมาย 
1.นักเรียนได้รับการพัฒนารายบุคคลอย่างเต็มศักยภาพ 
2.ครูมีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
4.ผู้ปกครองได้รับความพึงพอใจในการบริหารจัดการของโรงเรียน 
 
ยุทธศาสตร์ 
1. การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
2. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ 
3. การปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
4. การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และศักยภาพบุคลากร 
5. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ 
 
เอกลักษณ์ 
  “Green School , Careful Staff” 
 
อัตลักษณ์ 
  ประถมศึกษา เรียนดีมีคุณธรรม 
  อนุบาลศึกษา วัยใส  ไหว้สวย 
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3. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯของ

โรงเรียน 
โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        

ยุทธศาสตร ์
ที่ 1 

เสรมิสร้าง
พัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย 

1. โครงการ 
ส่งเสริม
กระบวนการ
เรียนการสอน 

76 ดีเลิศ 76 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ

เด็ก 

ยุทธศาสตร์ที่1 
ยุทธศาสตร์ที่3 

 

ประเด็นตัวช้ีวัดที่ 3, 
4, 7, 8, 9 
 

2. โครงการ 
เรียนรูด้้วย
กิจกรรม 

75 ดีเลิศ 76 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ

เด็ก 
 

ยุทธศาสตร์ที่1 
ยุทธศาสตร์ที่3 
 

ประเด็นตัวช้ีวัดที่ 3, 
4, 9 

3. โครงการ 
วดัและ
ประเมินผล 

76 ดีเลิศ 76 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ

เด็ก 
 

ยุทธศาสตร์ที่1 
ยุทธศาสตร์ที่3 
 

 

4. โครงการ 
ส่งเสริมสุขภาพ
และนันทนาการ 

90 ยอด
เยี่ยม 

92.09 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ

เด็ก 
 

ยุทธศาสตร์ที่1 
ยุทธศาสตร์ที่3 
 

 

5.โครงการ
ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม 

83 ดีเลิศ 95.48 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ

เด็ก 
 

ยุทธศาสตร์ที่1 
ยุทธศาสตร์ที่3 
 

 

6.โครงการ
ประชาธิปไตย 

80 ดีเลิศ 98.16 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ

เด็ก 

ยุทธศาสตร์ที่1 
ยุทธศาสตร์ที่3 
 

 

7.โครงการหนู
น้อยคนด ี

75 ดีเลิศ 85.12 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ

เด็ก 

ยุทธศาสตร์ที่1 
ยุทธศาสตร์ที่3 
 

 

8. โครงการ
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู ้
 

82 ดีเลิศ 85 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ

เด็ก 

ยุทธศาสตร์ที่1 
ยุทธศาสตร์ที่3 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ยุทธศาสตร ์

ที ่2 
การพัฒนา
ศักยภาพ

ผู้เรยีนด้าน
วิชาการ 

1. โครงการการ
พัฒนาทักษะ
การเรยีนรู้โดย
ครูมืออาชีพ 

77 ดีเลิศ 83.44 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ

ผู้เรยีน 

ยุทธศาสตร์ที่3 
 

ประเด็นตัวช้ีวัดที่ 2, 
3, 4, 7, 8, 9, 10 

2. โครงการ
พัฒนาวิชาการ 

83 ดีเลิศ 83.52 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ

ผู้เรยีน 

ยุทธศาสตร์ที่3 
 

ประเด็นตัวช้ีวัดที่ 2, 
3, 4, 7, 8, 9, 10 

3. โครงการ
พัฒนาผู้เรียน
ด้วยกิจกรรม 

95 ยอด
เยี่ยม 

85.25 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ

ผู้เรยีน 

ยุทธศาสตร์ที่3 
 

ประเด็นตัวช้ีวัดที่ 2, 
3, 4, 7, 8, 9, 10 

ยุทธศาสตร ์
ที ่3 

การปลูกฝัง
ผู้เรยีนด้าน

คุณลักษณะที่
พึงประสงค ์

1. โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และสุนทรียภาพ 

88 ดีเลิศ 90 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่3 
 

 

2.โครงการ
ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมและ
ประชาธิปไตย 

85 ดีเลิศ 94.05 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่3 
 

 

3.โครงการ
อาหารกลางวัน 

89 ดีเลิศ 85 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่3 
 

 

4.โครงการ
พัฒนาผู้เรียน
ด้วยกิจกรรม 

95 ยอด
เยี่ยม 

85.25 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่3 
 

ประเด็นตัวช้ีวัดที่ 2, 
3, 4, 7, 8, 9, 10 

5.โครงการ
ระเบียบวินยัใน
โรงเรียน 

90 ยอด
เยี่ยม 

90 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการ
จัดการเรียน

ยุทธศาสตร์ที่3 
 

ประเด็นตัวช้ีวัดที่ 1 
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การสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 

ยุทธศาสตร ์
ที ่4 

การพัฒนา
หลักสตูร 

กระบวนการ
เรียนรู้และ
ศักยภาพ
บุคลากร 

1.โครงการ
ส่งเสริมพัฒนา
ครูและบุคลากร 

90 ยอด
เยี่ยม 

90 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่1 
ยุทธศาสตร์ที่3 
 

ประเด็นตัวช้ีวัดที่ 5 

2.โครงการ
พัฒนาวิชาการ 

83 ดีเลิศ 83.52 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่1 
ยุทธศาสตร์ที่3 
 

ประเด็นตัวช้ีวัดที่ 2, 
3, 4, 7, 8, 9, 10 

3. โครงการ
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และ
เสรมิสร้างความ
ปลอดภัย 

83 ดีเลิศ 87.80 ดีเลิศ 
 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่1 
ยุทธศาสตร์ที่3 
 

 

ยุทธศาสตร ์
ที ่5 

การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร

จัดการและการ
ประกัน
คุณภาพ 

1.โครงการขวัญ
และก าลังใจของ
บุคลากร 

90 ยอด
เยี่ยม 

90 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่2 
ยุทธศาสตร์ที่4 
ยุทธศาสตร์ที่7 

 

 

2.โครงการ
ชุมชนสัมพันธ์ 

84 ดีเลิศ 84 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่2 
ยุทธศาสตร์ที่4 
ยุทธศาสตร์ที่7 
 

 

3.โครงการ
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และ
เสรมิสร้างความ
ปลอดภัย 

83 ดีเลิศ 87.80 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่2 
ยุทธศาสตร์ที่4 
ยุทธศาสตร์ที่7 
 

 

4.โครงการ
ส ารวจอุปกรณ์
และ
สาธารณูปโภค 

81 ดีเลิศ 87.40 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่2 
ยุทธศาสตร์ที่4 
ยุทธศาสตร์ที่7 
 

 

5.โครงการ
ประกันคณุภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

74 ด ี 100 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่2 
ยุทธศาสตร์ที่4 
ยุทธศาสตร์ที่7 
 

 



12 

 

 

 

6.โครงการเสรมิ
ประสิทธิภาพ
ระบบบรหิาร
จัดการ
สถานศึกษา 

72 ด ี 95 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่2 
ยุทธศาสตร์ที่4 
ยุทธศาสตร์ที่7 
 

 

 
 
 

***  ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาหลักสตูร การเรยีนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ้
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 
***  ตัวช้ีวัดประเด็นการติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏอยู่หน้า 17 ข้อ 7  

 

4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
4.1  ระดับปฐมวัย  
  ผลการพัฒนาเด็ก 

ผลพัฒนาการด้าน 
จ านวน

เด็ก
ทั้งหมด 

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ด้านร่างกาย 92 91 98.92 1 1.09 0 0 
2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 92 91 98.92 1 1.09 0 0 
3. ด้านสังคม 92 91 98.92 1 1.09 0 0 
4. ด้านสติปัญญา 92 85 92.39 4 4.35 3 3.26 
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 4.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน 
นักเรียน    
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 
พัฒนาการเทียบกับ

ร้อยละ 3 
(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 29 29 32.90 40.69 43.11 34.66 -8.45 19.60 0.59 
วิทยาศาสตร ์ 29 29 35.55 43.98 42.58 36.34 -6.24 14.65 0.44 

ภาษาไทย 29 29 49.07 50.00 59.31 52.49 -6.82 11.50 0.35 
ภาษาอังกฤษ 29 29 34.42 50.43 50.34 43.97 -6.37 12.65 0.38 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2) 
 ***   (5)  =   (4) x 100 
      (2) 
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รหสัวชิา สาระการเรยีนรู ้ โรงเรยีน จังหวัด สงักดั ประเทศ 

61 ภาษาไทย 52.49 48.72 52.13 49.07 

63 ภาษาองักฤษ 43.97 33.30 43.78 34.42 

64 คณติศาสตร ์ 34.66 31.60 36.71 32.9 

65 วทิยาศาสตร ์ 36.34 34.59 38.96 35.55 
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4.3 จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป   
 ระดับประถมศึกษา 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/

รายวิชา 

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

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มผีล
ระดับ 3 ข้ึนไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรีย

น 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ข้ึนไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่
มีผลระดบั 
3 ข้ึนไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 
ข้ึนไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ข้ึนไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ข้ึนไป 

 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 27 24 88.88 35 17 48.57 21 18 85.71 22 16 72.73 -30 25 83.33 29 16 55.17 

คณิตศาสตร์ 27 23 85.19 35 18 51.43 21 10 47.62 22 16 72.73 30 15 50.00 29 11 37.93 

วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

27 26 96.30 35 34 97.14 21 12 57.14 22 14 63.64 30 26 86.67 29 19 65.52 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

27 26 96.30 35 35 100 21 21 100 22 18 81.82 30 24 80.00 29 29 100 

ประวัติศาสตร์ 27 27 100 35 24 68.57 21 16 76.19 22 21 95.45 30 23 76.67 29 28 96.55 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

27 26 96.30 35 35 100 21 21 100 22 22 100 30 30 100 29 29 100 

ศิลปะ 27 25 92.59 35 34 97.14 21 20 95.24 22 22 100 30 30 100 29 27 93.10 

การงานอาชพี 27 22 81.48 35 28 80.00 21 21 100 22 17 77.27 30 25 83.33 29 29 100 

ภาษาตา่งประ
เทศ 

27 27 100 35 30 85.71 21 12 57.14 22 18 81.82 30 21 70.00 29 28 96.55 

รายวิชา
เพิ่มเติม
(ภาษาจีน) 

27 25 92.59 35 25 71.43 21 20 95.24 22 12 54.55 30 21 70.00 29 23 79.31 
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 4.4 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
 เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

สมรรถนะ 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่
ระดับ 

ประเทศ 
ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ
สมรรถนะ *** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 
พัฒนาการเทียบกับ 

ร้อยละ 3 
(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

ด้านภาษา
(Literacy) 

21 21 46.46 53.59 54.85 46.42 -8.43 -15.37 0.46 

ด้านค านวณ 
(Numeracy) 

21 21 44.94 35.75 48.14 44.23 -3.91 -8.12 0.24 

ด้านเหตผุล 
(reasoning) 

21 21 - 41.55 46.42 - - - - 

 - 
 ***   (4)  =   (3) – (2) 
 ***   (5)  =   (4) x 100 
      (2) 

4.5 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
     เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ความสามารถ 
ด้านการอ่าน 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่   
ระดับ     

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ      
ด้านการอ่าน 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 
พัฒนาการเทียบกับ

ร้อยละ 3 
(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

อ่านรู้เรื่อง 27 27 72.81 63.81 66.00 65.55 -0.45 -0.68 0.02 
อ่านออกเสียง 27 27 68.50 66.79 71.10 58.64 -12.46 -17.52 0.53 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2) 
 ***   (5)  =   (4) x 100 
      (2) 
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5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 
  นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่น ามาใช้ในการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาหรือเพื่อการพัฒนา 

ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อย่างสิ้นเชิงหรือเห็นได้ชัด เป็นการพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่า 
มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือมีความสร้างสรรค์ (C – Creative), มีความใหม่ในบริบทนั้นๆ (N - New)           
มีคุณค่ามีประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม (A - Adaptive) 

แบบอย่างที่ดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือข้ึนตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถานศึกษาประสบ
ความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน 
โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

1.กิจกรรมการลดคัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ขั้นพ้ืนฐาน 

2.กิจกรรมวัยไส ไหว้สวย 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญ 

ปฐมวัย 

3.กระบวนการท างาน PAWAT Model 
กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

ปฐมวัย, ขั้นพื้นฐาน 

 
6.  รางวัลทีส่ถานศึกษาได้รับ  

6.1  ปีการศึกษาปัจจุบัน 
ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1.การประเมินรอบท่ีสอง บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี ปีการศึกษา 2560-2562 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

มูลนิธิสมเด็จ
พระเทพราชสุดา 

 

 
6.2  ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 

ชื่อรางวัล 
ปี พ.ศ..... 

ที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1.  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน - -  
2.  นักเรียนรางวัลพระราชทาน - -  
3.  โรงเรียนมาตรฐานสู่สากล  (มาตรฐาน สช.) 2561 สช.  
4.  โรงเรียนคุณธรรม  (ระดับ สช. ระดับกระทรวง) - -  
5. โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง - -  
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7. ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 

ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 
1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด   
2. การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า   
3. การจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมการคดิวิเคราะหด์้วยวิธีการ Active Learning   
4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกึทักษะการคิดแบบมีเหตผุลและเป็นข้ันตอน (Coding)   
5. การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding) 

  

6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 
6.1 สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรยีนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

 

 

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะส าหรบัใช้ในการประกอบอาชีพ   
8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)   
9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรยีนรู้ภาษาอื่น   
10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอรม์เพื่อการเรยีนรู้หรือสรา้งอาชีพ   

 
8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553)  ได้   ไม่ได้  ได้   ไม่ได้ 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) คะแนนเฉลี่ย  86.84  

ระดับคุณภาพ ดี 
 รับรอง  ไม่รับรอง 

คะแนนเฉลี่ย  81.29  
ระดับคุณภาพ ดี 

 รับรอง  ไม่รับรอง 
 
9.  หน่วยงานภายนอกทีโ่รงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

  สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
 สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 
 สมาคมพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กไทย 
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ส่วนที่ 3  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 ระดับปฐมวัย 
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จ านวน 
เด็กทั้งหมด 

(คน) 

จ านวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

ไม่
ปฏิบตั ิ

1 มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง         
มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนองได้ 

 
- 

 
- 100 92 92 99.73 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของเด็กมีน้ าหนกั สว่นสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  

 
  92 100.00  

 1.2 ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ด ี

 

 
  91 98.91  

 1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยสว่นตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย  

 
  92 100.00  

 1.4 ร้อยละของเด็กปฏบิัติตนตามข้อตกลง
เกี่ยวกบัความปลอดภยั หลกีเล่ียงสภาวะ 
ที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจาก
บุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสีย่ง
อันตราย 

 

 

  92 100.00  

2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
ได้ 

  

100 92 91 98.91 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ร้อยละของเด็กร่างเริงแจ่มใส          
แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม 
 

 

   
91 98.91 

 

 2.2 ร้อยละของเด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ  
อดทนในการรอคอย  

   91 98.91  

 2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและ
ผู้อื่น 

 

   
91 98.91 

 

 2.4 ร้อยละของเด็กมีจิตส านกึและค่านยิม      
ที่ด ี  

   91 98.91  

 2.5 ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจ กล้าพดู 
กล้าแสดงออก  

   91 98.91  

 2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปัน     91 98.91  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
เด็กทั้งหมด 

(คน) 

จ านวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ

 2.7 ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ รู้หนา้ที่
รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น  

   
91 98.91  

 2.8 ร้อยละของเด็กซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามที่สถานศึกษาก าหนด  

   
91 98.91  

 2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะ
ดนตรี และการเคลื่อนไหว  

   
91 98.91  

3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลอื
ตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

  
100 92 90 98.19 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเอง 
ในการปฏิบัตกิิจวัตรประจ าวัน มีวินยั 
ในตนเอง 

 

   
91 98.91 

 

 3.2 ร้อยละของเด็กประหยัดและพอเพยีง     91 98.91  
 3.3 ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมดแูลรักษา

สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน  
   

90 97.83  

 3.4 ร้อยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทกัทาย และ 
มีสัมมาคารวะกบัผู้ใหญ่ ฯลฯ 

 

   
90 97.83 

 

 3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด 
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 

 

   

90 97.83 

 

 3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจาก 
การใช้ความรุนแรง 

 

   
90 97.83 

 

4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร
ได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

  
100 92 86 93.67 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของเด็กสนทนาโต้ตอบและ 
เล่าเร่ืองให้ผู้อื่นเข้าใจ  

   86 93.49  

 4.2 ร้อยละของเด็กตั้งค าถามในส่ิงที่ 
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหา
ค าตอบ 

 
   

86 93.49 
 

 4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและเล่าเร่ือง 
ที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวยั  

   86 93.49  

 4.4 ร้อยละของเด็กมีความสามารถในการ
คิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิด
แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง 
ง่าย ๆ ได ้

 

   

84 91.30 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
เด็กทั้งหมด 

(คน) 

จ านวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

ไม่
ปฏิบตั ิ

 4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ 
การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ ฯลฯ 

 
   

89 96.74 
 

 4.6 ร้อยละของเด็กใช้ส่ือเทคโนโลยี เช่น 
แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้
ได้ 

 

   

86 93.49 

 

สรุปผลการประเมิน 97.63 ยอดเย่ียม 

  
หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 

***  ผลการประเมิน (ร้อยละ)   =     ผลรวมการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                               จ านวนประเด็นพิจารณา 
แปลผลระดับคุณภาพ        

ก าลังพัฒนา  ร้อยละ  00.00 – 49.99     
ปานกลาง  ร้อยละ  50.00 – 59.99     
ดี   ร้อยละ 60.00 – 74.99     
ดีเลิศ   ร้อยละ 75.00 – 89.99     
ยอดเยี่ยม  ร้อยละ 90.00 – 100     

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1   

สถานศึกษามีนโยบายส่งเสริม คือ  
ก าหนดไว้ในพันธกิจข้อที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการและความพร้อมในการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมตามวัย  
ก าหนดไว้ในพันธกิจข้อที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ให้เป็นนิสัย  
ก าหนดไว้ในพันธกิจข้อที่ 4 สืบสานความเป็นไทย น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
ก าหนดไว้ในพันธกิจข้อที่ 8 จัดสภาพแวดล้อม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได้ 
คือ โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ (กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมอนุบาลต้านยาเสพติด) กิจกรรมกลางแจ้ง 

กิจกรรมแปรงฟัน กิจกรรมชั่งน้ าหนัก ส่วนสูง  กิจกรรมเคลื่อนไหวและเข้าจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
กิจกรรมดื่มนมเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแรงให้ร่างกาย กิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน  
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มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
คือ โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ (กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมอนุบาลประสานเสียง กิจกรรมอนุบาลต้าน
ยาเสพติด), โครงการส่งเสริมคุณธรรม (จริยธรรม กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมวัยใสไหว้สวย), 
โครงการประชาธิปไตย (กิจกรรมเด็กดีตามวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน), 
โครงการหนูน้อยคนดี (กิจกรรมหนูน้อยเจ้าระเบียบ กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม กิจกรรมหนูน้อยซื่อสัตย์ 
กิจกรรมหนูน้อยนักประหยัด)  
มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
คือ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมวัยใสไหว้สวย), 
โครงการประชาธิปไตย (กิจกรรมเด็กดีตามวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน), 
โครงการหนูน้อยคนดี (กิจกรรมหนูน้อยเจ้าระเบียบ กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม กิจกรรมหนูน้อยซื่อสัตย์ 
กิจกรรมหนูน้อยนักประหยัด), โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ (กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมอนุบาลประสาน
เสียง กิจกรรมอนุบาลต้านยาเสพติด) 
มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้
ได้ คือ โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน (กิจกรรมคณิตคิดเร็ว กิจกรรมอ่านเก่งได้ดาว กิจกรรม 
English is fun กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงการ Project Approach), โครงการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม  (กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรม
ทัศนศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมเกมการศึกษา), โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (กิจกรรมสื่อการเรียนการสอน 
กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมป้ายนิเทศเกร็ดความรู้) โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
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     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบตั ิ ไม่ปฏบิัต ิ

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

  4 ดีเลิศ 

 1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาทีย่ืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  

   

 1.2 ออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชาการ 

  
  

 1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และ
การลงมือปฏิบัต ิ(Active learning)  

   

 1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการและ
ความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิน่ 

 
   

 1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง  

   

2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   3 ดี 
 2.1 จัดครูครบชั้นเรียน      
 2.2 จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกจิการจัดประสบการณ์     
 2.3 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวยัแต่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย     
 2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย     
 2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย     
3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญดา้นการจัดประสบการณ์   5 ยอดเยี่ยม 
 3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ

วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา  
   

 3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก   

   

 3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัดกจิกรรม 
จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  

   

 3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว     
 3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชนแห่งการ

เรียนรูท้างวิชาชีพ (PLC)   
   

4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรูอ้ย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

  5 ยอดเยี่ยม 

 4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในหอ้งเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย     
 4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกหอ้งเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย     
 4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบ

ร่วมมือร่วมใจ  
   

 4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ ทีป่ลอดภยั
และเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สือ่
ส าหรับเด็กมุดลอด ปีนปา่ย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบตั ิ ไม่ปฏบิัต ิ

 4.5 จัดหอ้งประกอบที่เอือ้ต่อการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
    

5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ ์

 
 

5 ยอดเยี่ยม 

 5.1 อ านวยความสะดวกและให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสด ุ
อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้  

   

 5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อในการ
จัดประสบการณ์  

   

 5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์ 
    

 5.4 มีการน าผลการนิเทศติดตามการใชส้ื่อมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนา  

   

 5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพรก่ารพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อ
การจัดประสบการณ์  

   

6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 6.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

   

 6.2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา
ก าหนดและด าเนินการตามแผน  

   

 6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคณุภาพภายในสถานศึกษา     
 6.4  มีการติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล          

การประเมินตนเองประจ าป ีและรายงานผลการประเมินตนเอง          
ให้หน่วยงานต้นสังกัด 

 
 

  

 6.5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยผู้ปกครองและผู้เกีย่วขอ้งทุกฝ่ายมีสว่นร่วม   

   

 สรุปผลการประเมิน   4.5 ยอดเย่ียม 
 
หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 

***  ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคณุภาพ    =                ผลรวมค่าเป้าหมาย 
                                                                     จ านวนประเด็นพิจารณาตามค่าเป้าหมาย 
แปลผลระดับคณุภาพ      ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ  
 ปฏิบัติ 1 ข้อ ระดับคณุภาพ ก าลังพัฒนา    1.00 – 1.49   

ปฏิบัติ 2 ข้อ ระดับคณุภาพ ปานกลาง     1.50 –2.49   
ปฏิบัติ 3 ข้อ ระดับคณุภาพ ด ี     2.50 – 3.49   
ปฏิบัติ 4 ข้อ ระดับคณุภาพ ดีเลิศ     3.50 – 4.49   
ปฏิบัติ 5 ข้อ ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม     4.50 – 5.00 
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2   

มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

          สถานศึกษาได้ก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัยไว้ใน 

พันธกิจข้อที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการและความพร้อมในการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมตามวัย  

พันธกิจข้อที่ 5 พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

           โดยด าเนินโครงการ / กิจกรรมต่อไปนี้ โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน (กิจกรรมการเรียน

การสอนแบบโครงการ Project Approach), โครงการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม (กิจกรรมเกมการศึกษา), 

โครงการวัดและประเมินผล ( กิจกรรมวัดผลพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน, กิจกรรมพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ 6 

กิจกรรม) 

           สถานศึกษามีการส่งเสริมครูปฐมวัยให้ได้รับการอบรมที่เก่ียวกับหลักสูตร หรือการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ โดยเข้าอบรมหลักสูตรปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 

           สถานศึกษาจัดครูอบรมเรื่อง Online&Coding with unpiug ปฐมวัย โดยส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 สถานศึกษาได้ก าหนดนโยบายไว้ในพันธกิจข้อที่ 6 ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพ พันธกิจข้อที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายในให้มี
ประสิทธิภาพ 
          สถานศึกษามีนโยบายและโครงการพัฒนาครูมีการจัดครูฝึกอบรมเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา มีการด าเนินโครงการวัดและประเมินผล เพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล รวมทั้งมี
สัดส่วนครูต่อเด็กเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดทุกระดับชั้นที่เปิดสอน โดยฝ่ายบริหารมีการจัดครูและบุคลากร
ให้เหมาะสมกับเด็ก  ฝ่ายบริหารให้ครูแต่ละระดับชั้นสร้างไลน์กลุ่มทุกชั้นเพ่ือเป็นการติดต่อสื่อสารเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆของทางโรงเรียน ปรึกษาหารือระหว่างครูกับผู้ปกครอง หรือผู้ปกครองกับ
ผู้ปกครองด้วยกันเอง อีกท้ังเป็นช่องทางที่ท าให้ผู้ปกครองติดตามพัฒนาการบุตรหลานของตนในการท ากิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกับเพ่ือนๆได้เพราะครูจะน าภาพหรือคลิปวีดิโอการจัดประสบการณ์ต่างๆให้ลงไว้ในไลน์กลุ่ม มีการ
ใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ(PLC) ในการร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆของเด็ก แลกเปลี่ยน
เรียนรู้วิธีการหรือเทคนิคต่างๆที่จะท าให้พัฒนาการของเด็กดีขึ้น 
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จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 สถานศึกษาได้ก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาอาคาร สถานที่และแหล่งเรียนรู้ไว้ในพันธกิจข้อที่ 8 จัด
สภาพแวดล้อม พัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  โดยได้ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมดังนี้  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้   (กิจกรรมสื่อการเรียนการสอน                     
กิจกรรมป้ายนิเทศเกร็ดความรู้ กิจกรรมสวนหย่อม กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมตรวจสอบเครื่องเล่น) 
           ผลการด าเนินงานด้านอาคารสถานที่มีความมั่นคง  แข็งแรง แสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเท ปลอดภัย
จากการพลัดตก หกล้ม หนีบ ชนกระแทก ปลอดภัยจากสารเคมี พืชและสัตว์มีพิษ พ้ืนที่ช าระล้างมีขนาดและ
ความสูงที่เหมาะสม อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่มีน้ าท่วมขัง  มีห้องส้วมที่เพียงพอต่อเด็ก ความปลอดภัย
ของเครื่องเล่นมีพ้ืนที่กว้างพอในการวางต าแหน่งไม่แออัด  อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
           ฝ่ายปฐมวัยมีการจัดมุมประสบการณ์ต่างๆเช่น ห้องสมุด  มุมวิทยาศาสตร์ ป้ายนิเทศ  สนามเด็กเล่น บ่อ
ทราย มีการผลิตสื่อในการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัย และในทุกห้องเรียนมีการติดตั้งอุปกรณ์ Smart 
classroom เพ่ือให้ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้สะดวกมากขึ้น 
 
มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 สถานศึกษามีการส่งเสริมบทบาทครูและบุคลากรในระดับปฐมวัย ให้มีส่วนร่วมในการบริหารการก าหนด
นโยบาย ทิศทางการพัฒนา ก าหนดไว้ในพันธกิจข้อที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ
ภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยมีโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพโดย
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  มีการประชุมฝ่ายบริหารโดยมีหัวหน้าฝ่ายต่างๆร่วมประชุม
เกี่ยวกับการบริหารด้านบุคลากร  ด้านงบประมาณและวิชาการ 
 สถานศึกษา มีการส่งเสริมบทบาทครูและบุคลากรในระดับปฐมวัย ให้มีบทบาทในการประกันคุณภาพ
ภายในตามหนังสือค าสั่งแต่งตั้ง  ให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายที่คาดหวังรายมาตรฐานโดยครูก าหนดค่า
เป้าหมายในโครงการ/กิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบ  ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนเพ่ือประกันคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่ตนรับผิดชอบจากการแต่งตั้ง 
 เมื่อสิ้นสุดโครงการกิจกรรมต่างๆมีการสรุปติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาในรูปแบบ
ของการมีส่วนร่วมทุกคน และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี รายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัด 
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     มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
เด็ก

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ

1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

  100 92 92 
 

100.00 
 

 
ยอดเยี่ยม 

 
 1.1 มีการวิเคราะห์ขอ้มูลเด็กเป็นรายบคุคล     92 100.00  

 1.2 จัดท าแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์
จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 

    92 100.00  

 1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบ
ทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ดา้นอารมณ์จิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดย ไม่มุ่งเน้น
การพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

    92 100.00  

2 สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสขุ 

  100 92 92 100.00 ยอดเยี่ยม 

 2.1 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกบั
ประสบการณ์เดิม     92 100.00  

 2.2  ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอยา่ง
อิสระ ตามความต้องการความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

    92 100.00  

 2.3  เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระท า และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง     92 100.00  

3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

  100 92 92 100.00 ยอดเยี่ยม 

 3.1  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภัย และอากาศถ่ายเท
สะดวก 

    92 100.00  

 3.2  จัดให้มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นที่ส าหรับ
มุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม     92 100.00  

 3.3  จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพแวดล้อม
ในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้  
เป็นต้น 

    92 100.00  

 3.4  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ 
ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น 
กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ ส าหรับการเรียนรู้ 
กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหา
ค าตอบ เป็นต้น 

    92 100.00  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
เด็ก

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจดัประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

  

100 92 92 98.37 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกจิกรรมและ
กิจวัตรประจ าวันดว้ยเครื่องมือและวิธกีารที่
หลากหลาย  

    92 100.00  

 4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
โดยผู้ปกครองและผู้เกีย่วขอ้งมีส่วนร่วม     92 100.00  

 4.3 น าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพ
เด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง     92 100.00  

 4.4 น าผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ     86 93.49  

สรุปผลการประเมิน 99.59 ยอดเย่ียม 

 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 

***  ผลการประเมิน (ร้อยละ)   =     ผลรวมการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                               จ านวนประเด็นพิจารณา 
แปลผลระดับคุณภาพ        

ก าลังพัฒนา  ร้อยละ  00.00 – 49.99     
ปานกลาง  ร้อยละ  50.00 – 59.99     
ดี   ร้อยละ 60.00 – 74.99     
ดีเลิศ   ร้อยละ 75.00 – 89.99     
ยอดเยี่ยม  ร้อยละ 90.00 – 100     

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3   

จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 สถานศึกษามีนโยบายส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ก าหนดไว้ในพันธกิจ
ข้อที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการและความพร้อมในการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมตามวัย 
 โดยมีการด าเนินการในโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน โครงการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม โครงการ
วัดและประเมินผล โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการ
ประชาธิปไตย โครงการหนูน้อยคนดี และโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
         สถานศึกษามีนโยบายสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง โดยผ่านการด าเนินกิจกรรมการสอนแบบ
โครงการ Project Approach , โครงการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม (กิจกรรมเกมการศึกษา กิจกรรมทัศนศึกษานอก
สถานที)่, การจัดกิจกรรมประสบการณ์ 6 กิจกรรม, กิจกรรมกีฬาสี, กิจกรรมอนุบาลประสานเสียง 
จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 สถานศึกษามีนโยบายการจัดแหล่งเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ก าหนดไว้ในพันธกิจข้อ
ที่ 8 จัดสภาพแวดล้อม พัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
           โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ( กิจกรรมสวนหย่อม กิจกรรมป้ายนิเทศเกร็ดความรู้ กิจกรรมสื่อการเรียน
การสอน กิจกรรมสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมห้องโสตทัศนศึกษา) 
           โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน (กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ) 
ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 
 สถานศึกษามีวิธีการและขั้นตอนการวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก ในแต่ละปีการศึกษา โดยมีโครงการวัด
และประเมินผล  ในกิจกรรมทดสอบเชาว์ปัญญา  กิจกรรมวัดผลด้านวิชาการ กิจกรรมวัดผลพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
กิจกรรมนิเทศการสอน กิจกรรมพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์  6 กิจกรรม 

              ผลการด าเนินงานเด็กได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้านตามศักยภาพและความสามารถของตนเอง เด็กได้รับการ
ประเมิน ติดตามรายงานผลประเมินพัฒนาการและมีการส่งต่อข้อมูลเป็นระบบ  
           ครูมีวิธีการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กท่ีเหมาะสมและหลากหลายในแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้
ได้อย่างชัดเจน น่าเชื่อถือ 
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 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        

1 มีความสามารถในการอ่าน การเขยีน  
การสื่อสาร และการคดิค านวณ 

  65 164 113 68.75 ด ี

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านใน
แต่ละระดบัช้ันตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษา
ก าหนด 

    116 70.73  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียนใน
แต่ละระดบัช้ันตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษา
ก าหนด 

    116 70.73  

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร
ในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

    126 76.83  

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิด
ค านวณในแตล่ะดับช้ันตามเกณฑท์ี่
สถานศึกษาก าหนด 

    93 56.71  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

  65 164 138 84.36 ดีเลิศ 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ 

    131 79.89  

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็น      153 93.29  

 2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปญัหาอย่างมี
เหตุผล 

    131 79.89  

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   65 164 131 79.89 ดีเลิศ 
 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ

รวบรวมความรูไ้ด้ทั้งตัวเองและการท างาน
เป็นทีม 

    131 79.89  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

 3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์
ความรู้และประสบการณม์าใช้ในการ
สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลติ 

    131 79.89  

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

  65 164 164 100.00 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร     164 100.00  

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพือ่พัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การ
ท างานอยา่งสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

    164 100.00  

5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

  65 164 126 76.63 ดีเลิศ 

 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา     137 83.54  

 5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม     137 83.54  

 5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบระดับชาติ หรอืผลการทดสอบอืน่ ๆ     103 62.80  

6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

  65 164 142 86.59 ดีเลิศ 

 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทกัษะพืน้ฐานและ
เจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ      142 86.59  

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทกัษะพืน้ฐานและ
เจตคติที่ดีในการจัดการ การท างานหรืองานอาชีพ     142 86.59  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน        

1 การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

  100 164 164 100.00 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผูท้ี่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา       164 100.00  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกบักฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

    164 100.00  

2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย   100 164 164 100.00 ยอดเยี่ยม 
 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในทอ้งถิ่น เห็น

คุณค่าของความเป็นไทย      164 100.00  

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมปิญัญาไทย     164 100.00  

3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

  100 164 164 100.00 ยอดเยี่ยม 

 - ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลในด้านเพศ วัย  เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณ ี

    164 100.00  

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   100 164 164 100.00 ยอดเยี่ยม 
 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอยา่ง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวยั  

    164 100.00  

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกบัคนอื่นอย่าง
มีความสุข เข้าใจผูอ้ื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น     164 100.00  

สรุปผลการประเมิน 89.62 ดีเลิศ 

 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
***  ผลการประเมิน (ร้อยละ)   =     ผลรวมการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                               จ านวนประเด็นพิจารณา 
แปลผลระดับคุณภาพ        

ก าลังพัฒนา  ร้อยละ  00.00 – 49.99     
ปานกลาง  ร้อยละ  50.00 – 59.99     
ดี   ร้อยละ 60.00 – 74.99     
ดีเลิศ   ร้อยละ 75.00 – 89.99     

 ยอดเยี่ยม ร้อยละ   90.00 – 100    
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1   

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 สถานศึกษาก าหนดนโยบายไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ กลยุทธ์ข้อท่ี 2.5 
เสริมศักยภาพผู้เรียนด้านการสื่อสาร การอ่าน การเขียน และสื่อสาร ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศร่วมเป็นหนึ่ง
ในประชาคมอาเซียน พันธกิจที่ 2 เสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
โดยได้ด าเนินโครงการพัฒนาวิชาการ (กิจกรรม Beautiful Handwrite เขียนสวยติดบบอร์ด กิจกรรมคลินิกการ
อ่าน การเขียน กิจกรรมอ่านเขียนจ าได้ กิจกรรมอ่านได้ตอบเก่ง กิจกรรมคณิตคิดเร็ว กิจกรรมวันภาษาไทย 
กิจกรรม English is fun กิจกรรมวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ) 
           ในด้านการจัดการเรียนรู้ก าหนดให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น การอ่าน การเขียน การสื่อสาร ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  และเน้นการคิดค านวณ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
 สถานศึกษาก าหนดนโยบายไว้ในพันธกิจข้อที่ 2 เสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการสู่พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 2.4 ส่งเสริมผู้เรียนให้รักการอ่าน การเรียนรู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา
ได้  โดยได้ด าเนินกิจกรรมคณิตคิดเร็ว, กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์,  กิจกรรมอ่านได้ตอบเก่ง 

        ในด้านการจัดการเรียนรู้ก าหนดให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และสังคม และเน้นการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแก้ปัญหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 สถานศึกษาด าเนินกิจกรรมการแข่งขัน Computer , โครงงานวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม
ผู้เรียนสร้างผลงานหรือนวัตกรรม 
        ในด้านการจัดการเรียนรู้ก าหนดให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างผลงาน นวัตกรรม โครงงาน ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและ  การสื่อสาร 
 สถานศึกษาก าหนดนโยบายไว้ในพันธกิจข้อที่ 8 จัดสภาพแวดล้อม พัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริม
เทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาความสามารถผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีและประโยชน์จาก
การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
        โดยได้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารผ่าน
กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์   
        ในด้านการจัดการเรียนรู้ก าหนดให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสารในกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนเนื้อหาเก่ียวกับการใช้ Word, Excel, Power 
point หน่วยการเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับ Web code , Scratch  
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มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 สถานศึกษาก าหนดนโยบายไว้ในพันธกิจข้อที่ 2 เสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการสู่พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 2.1 เสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการ
ทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  โดยได้ด าเนินโครงการพัฒนาวิชาการ (กิจกรรมคลินิกการอ่าน
การเขียน  กิจกรรมอ่านเขียนจ าได้ กิจกรรมอ่านได้ตอบเก่ง กิจกรรมคณิตคิดเร็ว กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมEnglish  is fun กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์) 
มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 สถานศึกษาก าหนดนโยบายไว้ในพันธกิจข้อที่ 3  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ให้
เป็นนิสัย  พันธกิจข้อที่ 4 สืบสานความเป็นไทย น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข กลยุทธ์ข้อที่ 3.3 น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน 
   โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างานของผู้เรียนใน
กิจกรรมชมรม กิจกรรมแนะแนว โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

        ในด้านการจัดการเรียนรู้ก าหนดให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะความพร้อมในการศึกษาต่อ การ
ฝึกงานหรือการท างานในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 สถานศึกษาก าหนดนโยบายไว้ในพันธกิจข้อที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ให้
เป็นนิสัย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์   โดยครูได้ด าเนินการประเมินโดยบูรณา
การการประกันคุณภาพภายในตามประเด็นนี้ในสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) 

พิจารณาในระดับดีขึ้นไปสถานศึกษาก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในเรื่อง 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. 

ซื่อสัตย์ สุจริต  3. มีวินัย   4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง  6. มุ่งม่ันในการท างาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิต
สาธารณะ 

        โดยมีการด าเนินโครงการพัฒนาวิชาการ โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและประชาธิปไตย โครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรม โครงการระเบียบวินัยในโรงเรียน  
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 สถานศึกษาก าหนดนโยบายไว้ในพันธกิจข้อที่ 4  สืบสานความเป็นไทย น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  กลยุทธ์ที่  3.6 ปลูกฝังผู้เรียนรักความเป็นไทยและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประเพณีไทย    มีจิตอาสาปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์   ต่อสังคม 

         โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมเรื่องความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กิจกรรมวันเข้าพรรษา  กิจกรรมวันไหว้ครู   กิจกรรมอบรมคุณธรรมวันศุกร์  (กิจกรรมใจสว่าง) กิจกรรมวันลอย
กระทง   
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          ในด้านการจัดการเรียนรู้ได้ก าหนดให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นส่งเสริมความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความภูมิใจในกิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการ เช่น เรื่องขนมที่ท าจากลูกตาล, ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากหม่อนไหม โดย
มีปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ให้ความรู้พร้อมฝึกการปฏิบัติจริงให้แก่ผู้เรียน 
การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 สถานศึกษาก าหนดนโยบายไว้ในกลยุทธ์ที่  3.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและมี
ความเขา้ใจที่ถูกต้องในระบอบประชาธิปไตย ในกิจกรรมสภานักเรียน  กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลูกเสือ-เนตรนารี 
สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 สถานศึกษาก าหนดนโยบายเกี่ยวกับสุขภาวะทางร่างกายไว้ในกลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมสุขภาพและ
สุขอนามัยให้ผู้เรียน รณรงค์ให้ผู้เรียนห่างไกลยาเสพติด 

             โดยมีโครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ (กิจกรรมน้ าหนัก ส่วนสูง   กิจกรรมกีฬาสีภายใน  
กิจกรรมแอโรบิค กิจกรรมประถมเสียงทอง) และโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรม (กิจกรรมชมรม กิจกรรมจิต
อาสา กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ) 

             สถานศึกษาก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมผู้เรียนด้านจิตสังคมไว้ในพันธกิจข้อที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ให้เป็นนิสัย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
กลยุทธ์ที่ 3.6  ปลูกฝังผู้เรียนรักความเป็นไทยและมีส่วนร่วมในกิจกรรม ประเพณีไทย มีจิตอาสาปฏิบัติตนเพ่ือ
ประโยชน์ต่อสังคม  
          โดยมีการด าเนินกิจกรรมบันทึกความดี กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมลดคัดแยกใช้ประโยชน์จากขยะ  
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     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบตั ิ

ไม่ 
ปฏิบตั ิ

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 1.1  ก าหนดเปา้หมายที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ทอ้งถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสงักัด 

 
   

 1.2 ก าหนดวิสยัทัศน์ และพันธกจิ ที่สอดคล้อง เช่ือมโยง           
กับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

 
   

 1.3 ก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ ทันต่อ             
การเปลี่ยนแปลงของสังคม  

   

 1.4 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความเห็นชอบ        
จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  

   

 1.5 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ 
ต่อสาธารณชน  

   

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   5 ยอดเยี่ยม 
 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาอย่างเป็น

ระบบ   
   

 2.2  มกีารน าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  

   

 2.3  มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และระบบการนเิทศภายใน  

   

 2.4 สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา     
 2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา 

 
   

3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
 

5 ยอดเยี่ยม 

 3.1  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา  

   

 3.2  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 

 
   

 3.3  บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวิถีชวีิตจริง   

   

 3.4  ก าหนดหลกัสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียน
การสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย   

   

 3.5  สถานศึกษามกีารปรับปรุง และพฒันาหลักสูตรให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม  
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบตั ิ

ไม่ 
ปฏิบตั ิ

4 พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   3 ด ี
 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   
   

 4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ     
 4.3 น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนา

งานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  

  

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู 
บุคลากร ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  

   

 4.5  ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเป็น
แบบอย่างที่ดีท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  

   

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 

 
 

5 ยอดเยี่ยม 

 5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย  

   

 5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย  

   

 5.3  จัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม  

   

 5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ และมีความปลอดภัย  

   

 5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อม
ตามศักยภาพของผู้เรียน  

   

6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุน          
การบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู ้

 
 

5 ยอดเยี่ยม 

 6.1  ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

   

 6.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

   

 6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

   

 6.4  ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

 
   

 6.5  ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบตั ิ

ไม่ 
ปฏิบตั ิ

 สรุปผลการประเมิน   4.67 ยอดเย่ียม 

 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 

***  ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ    =                ผลรวมค่าเป้าหมาย 
                                                                        จ านวนประเด็นพิจารณาตามค่าเป้าหมาย 
 
แปลผลระดับคุณภาพ      ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ 
  
 ปฏิบัติ 1 ข้อ ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา    1.00 – 1.49 
 ปฏิบัติ 2 ข้อ ระดับคุณภาพ ปานกลาง    1.50 –2.49 
 ปฏิบัติ 3 ข้อ ระดับคุณภาพ ดี     2.50 – 3.49 
 ปฏิบัติ 4 ข้อ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ     3.50 – 4.49 
 ปฏิบัติ 5 ข้อ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม    4.50 – 5.00 
 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2   

มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 สถานศึกษาก าหนดนโยบายเพ่ือวางแผนพัฒนาองค์กรไว้ในพันธกิจที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
การประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ประกันคุณภาพ 
          โดยมีการด าเนินการพัฒนาตามนโยบายในโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ผ่านกิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา  กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา  กิจกรรมนิเทศระบบบริหาร
จัดการ 
             สถานศึกษามีการเสนอขอความเห็นชอบ/อนุมัติในการใช้แผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจ าปี ต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่  11 กรกฎาคม 2562  ประธานผู้ลงนาม นางประภัสสร เนียมรัตน์  

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา คือ  ภายในปีการศึกษา 2560 – 2563 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บริหารจัดการแบบมี

ส่วนร่วม ครูและบุคลากร   เอาใจใส่และดูแลผู้เรียนดุจลูกหลาน ด้วยมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อ
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มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถทางวิชาการสูงสุดตามศักยภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม และน้อมน าศาสตร์ของ

พระราชามาประยุกต์ใช้ คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีทักษะการสื่อสาร เพ่ือเป็นพลเมืองคุณภาพใน

ยุคไทยแลนด์ 4.0 

พันธกิจของสถานศึกษาคือ  

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 

 

 สถานศึกษามีวิธีการวางแผนเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจอย่างเป็นระบบ  วิสัยทัศน์และพันธกิจมีความ
สอดคล้องสัมพันธ์กนัและตรงตามบริบทของสถานศึกษา ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและ
เป็นที่รับรู้ตรงกันของบุคลากรในสถานศึกษา  มีการก าหนดเป้าหมายหรือตัวชี้วัดความส าเร็จที่จะน าไปสู่การบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ มีผลการประเมินตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการไว้ในพันธกิจข้อที่ 7 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการประกันคุณภาพ มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2560-2563) 
และแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2562 โดยครูทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน 
           สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานและก าหนดบุคคลไว้อย่างชัดเจนดังนี้ ฝ่ายวิชาการ (นางภินันท์ 
ทองเติม) ฝ่ายธุรการ (นางขวัญเรือน ชัยประโคน) ฝ่ายปกครอง (นางวันทนี เจริญทรัพย์) ฝ่ายอาคารสถานที่ (นาง
ณัจฉรียา บุญศรี)  การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ตามฝ่ายงาน ดังนี้ ฝ่ายวิชาการ (จ านวนเอกสาร 52 
แบบฟอร์ม 21 ) ฝ่ายธุรการ (จ านวนเอกสาร 38 แบบฟอร์ม 18) ฝ่ายปกครอง (จ านวนเอกสาร 29 ) ฝ่ายอาคาร
สถานที่ (จ านวนเอกสาร 26) มีแบบฟอร์มติดตามโครงการกิจกรรมเพ่ือเซ็นรับทราบติดตามงาน  มีการประเมิน
โครงการและสรุปผลการด าเนินโครงการต่างๆที่ก าหนดไว้ออกมาเป็นรูปเล่มสรุปโครงการกิจกรรมปีการศึกษา 
2562 ตามหน้าที่รับผิดชอบที่ได้ก าหนดไว้ 
        สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารชัดเจน  มีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการบริหาร
จัดการอย่างมีส่วนร่วม มีการจัดองค์กรโครงสร้างและระบบข้อมูลสารสนเทศชัดเจน  และมีระบบการก ากับ 
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ติดตาม ประเมินผลโครงการและกิจกรรม  
 ด าเนินการพัฒนาโดยมีโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผลการด าเนินงานมีระบบค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการประกันคุณภาพภายในที่ชัดเจน ตามค าสั่งที่วช. 20/2562 มีการประกาศใช้มาตรฐานและการก าหนด
มาตรฐานสอดคล้องกฎกระทรวงและบริบทของสถานศึกษา โดยประกาศไว้บน Website ลงวันที่ประกาศใช้
มาตรฐาน 21 สิงหาคม 2561 มีการก าหนดเป้าหมายรายมาตรฐานและการจัดโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2562  มีการวางแผนเพ่ือด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดในสรุปโครงการและกิจกรรมปี 2562 
 ด าเนินการพัฒนาตามนโยบายประเด็นการสร้างความร่วมมือเพ่ือพัฒนาภายในสถานศึกษาและประเด็น
การสร้างความร่วมมือเพ่ือชุมชนหรือสังคมการศึกษา ในกลยุทธ์ 5.9 สร้างความร่วมมือกับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับผิดชอบต่อพัฒนาคุณภาพ 
       โดยด าเนินโครงการเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ผ่านกิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
กิจกรรมนิเทศระบบบริหารจัดการ โครงการชุมชนสัมพันธ์ ผ่านกิจกรรมกีฬาสีผู้ปกครองสัมพันธ์ กิจกรรมเยี่ยม
บ้าน กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 สถานศึกษาก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ไว้ในพันธกิจข้อที่ 5 พัฒนา
เนื้อหาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  สถานศึกษามอบหมายให้ครูทุกกลุ่มสาระวิชาได้
ร่วมกันจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ได้น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับ
ปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๖๐) และกรอบหลักสูตรท้องถิ่นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี มาใช้เป็นกรอบและ
ทิศทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักเรียน ให้มีคุณภาพด้านความรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
          โดยมีประเด็นพัฒนา ด้านหลักสูตรสถานศึกษา ในยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้
และศักยภาพบุคลากร  กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมครูผู้สอนให้จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ การอ่าน-เขียน การสื่อสาร 
การค านวณอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการพัฒนาวิชาการ และพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรม    ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ ในโครงการพัฒนาวิชาการ ผ่านกิจกรรมคลินิกการอ่าน-เขียน กิจกรรมอ่าน
เขียนจ าได้ กิจกรรมอ่านได้ตอบเก่ง กิจกรรมคณิตคิดเร็ว กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรม English is fun กิจกรรมแข่งขัน Computer กิจกรรมวันคริสมาสต์  กิจกรรม
วิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ โครงการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยครูมืออาชีพ (กิจกรรมการสอนแบบบูรณา
การ กิจกรรมการสอนแบบโครงการและการสืบค้น กิจกรรมนิเทศการสอนใช้แผน 5 steps กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์) 
           ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ใน
โครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรม (กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมจิตอาสา)  โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
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สุนทรียภาพ (กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมประถมเสียงทอง กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย 
กิจกรรมแอโรบิค กิจกรรมน้ าหนัก-ส่วนสูง กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ)   โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ประชาธิปไตย (กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมเข้าพรรษา กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันพ่อ วันชาติ 
กิจกรรมปัจฉิมอ าลา กิจกรรมอบรมคุณธรรมประจ าสัปดาห์ กิจกรรมบันทึกความดี กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรม
เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10)   โครงการระเบียบวินัยในโรงเรียน ( กิจกรรมเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย )
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (กิจกรรมลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะ  กิจกรรมอาคารและบอร์ดเสริม
ปัญญา) โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม) 
               ผลการด าเนินงานตามแผนสถานศึกษามีการก ากับติดตามโครงการต่างๆที่ก าหนดไว้โดยมีแบบติดตาม
งานและให้แต่ละฝ่ายเซ็นรับทราบ  และสรุปเป็นความส าเร็จของโครงการและกิจกรรมปีการศึกษา 2562 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 สถานศึกษาก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรไว้ในพันธกิจข้อที่ 6 ส่งเสริมศักยภาพครูและ
บุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
           โดยมีประเด็นการพัฒนาเรื่องทักษะ/มาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณ ในกลยุทธ์ที่ 4.5 เสริมศักยภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพครูผู้สอนพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ และกลยุทธ์ที่ 
4.7 ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง   โดยได้ด าเนินกิจกรรมพัฒนาครู 
กิจกรรมส่งเสริมทักษะเทคโนโลยี กิจกรรมแสงธรรมน าชีวิต กิจกรรมวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ ผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 ของครูทั้งหมดได้รับการอบรม สัมมนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาการสอน 
           การน ากระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดท าในรูปแบบ
ของการประชุมร่วมกันโดยบอกปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่ครูแต่ละคนประเมินแล้วว่าเป็นปัญหาของผู้เรียนที่ครู
สามารถจัดการได้ยาก อย่างน้อยครูทุกคนได้รับรู้ร่วมกันถึงปัญหาและได้หาเทคนิควิธีที่หลากหลายส าหรับน าไปใช้ 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 สถานศึกษาก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ไว้ในพันธกิจข้อที่ 8 จัด
สภาพแวดล้อม พัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
             โดยมีประเด็นการพัฒนาด้านห้องปฏิบัติการ/แหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
และสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ในกลยุทธ์ที่ 5.7  จัดสภาพแวดล้อม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน
ให้สวยงามและเอ้ือต่อการเรียนรู้  และ กลยุทธ์ที่ 5.8 พัฒนาระบบบริหารห้องสมุดรองรับการศึกษาค้นคว้าและ
เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยได้ด าเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างความ
ปลอดภัย (กิจกรรมการลด คัดแยก และประโยชน์จากขยะ กิจกรรมสื่อน่ารู้ กิจกรรมอาคารและบอร์ดเสริมปัญญา) 
ซึ่งในแต่ละห้องจะมีมุมหนังสือหรือมุมของเล่น มีบอร์ดส าหรับติดโปสเตอร์ หรือสื่อให้ความรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษา 
รวมถึงระเบียงหน้าห้อง ทางเดินขึ้นลงบันได ต้นไม้พูดได้ เสาใต้อาคารเรียน ก็มีเช่นเดียวกัน 
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จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้
            สถานศึกษามีการสนับสนุนระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารได้แก่ มี Computer ประจ าทุกชั้นเรียน, เครื่อง
ปริ้นเตอร์, เครื่องถ่ายเอกสาร, Internet ระบบ Lan,  WIFI 
            สถานศึกษามีการสนับสนุนเทคโนโลยีส าหรับการเรียนรู้  โดยมี Smart classroom, มี Computer ทุกชั้น
เรียน, มีห้องสมุด, มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
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     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ครูผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได ้

  100 11 11 80.00 ดีเลิศ 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง 

    11 100.00  

 1.2  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไป
จัดกิจกรรมได้จริง     11 100.00  

 1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
ส าหรับผู้ท่ีมีความจ าเป็น และต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ  

    0 0  

 1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอ
ผลงาน 

    11 100.00  

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้     11 100.00  

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู ้

  100 11 11 100.00 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้     11 100.00  

 1.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การจัดการเรียนรู้     11 100.00  

 1.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย     11 100.00  

3 มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก   100 11 11 100.00 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ผูส้อนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
โดยเน้นการมีปฏิสมัพันธ์เชิงบวก      11 100.00  

 3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรูร้่วมกัน
อย่างมีความสุข 

    11 100.00  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ครูผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  100 11 11 100.00 ยอดเยี่ยม 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ     11 100.00  

 4.2 มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวธิีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู ้

    11 100.00  

 4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีสว่นเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล     11 100.00  

 4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลบัแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้     11 100.00  

5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

  100 11 11 100.00 ยอดเยี่ยม 

 5.1 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้     11 100.00  

 5.2 น าข้อมูลป้อนกลบัไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง     11 100.00  

สรุปผลการประเมิน 96.00 ยอดเย่ียม 

 
หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 

***  ผลการประเมิน (ร้อยละ)   =     ผลรวมการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                               จ านวนประเด็นพิจารณา 
แปลผลระดับคุณภาพ        

ก าลังพัฒนา  ร้อยละ  00.00 – 49.99     
ปานกลาง  ร้อยละ  50.00 – 59.99     
ดี   ร้อยละ 60.00 – 74.99     
ดีเลิศ   ร้อยละ 75.00 – 89.99     
ยอดเยี่ยม  ร้อยละ 90.00 – 100     
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3   

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 สถานศึกษามีนโยบายสนับสนุนศักยภาพครู ก าหนดไว้ในพันธกิจข้อที่ 6 ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากร

ตามเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

           ผลการด าเนินงานสถานศึกษามีการสนับสนุนส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ด้านการ

ออกแบบการเรียนรู้ สามารถอธิบายขั้นตอน/วิธีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง สนับสนุนให้จัดท า

แผนการสอน 5 Steps เพ่ือจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นวิธีการสอนที่เน้นกระบวนการคิด และการ

ฝึกปฏิบัติได้อย่างชัดเจน มีโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยครูมืออาชีพ ในกิจกรรมการสอนแบบบูรณาการ 

กิจกรรมการสอนแบบโครงการและการสืบค้น ในทุกกลุ่มสาระวิชาจะเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการน าเสนอหลังจากที่ได้

ร่วมกันท างานกลุ่มหรือจะเป็นการค้นคว้าหาความรู้เดี่ยว 

ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 สถานศึกษามีการจัดแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างชัดเจน 

กล่าวคือ มีห้องสมุดส าหรับการค้นคว้า มีห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ มีห้องปฏิบัติ

วิทยาศาสตร์ส าหรับท าการทดลอง  สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ครูมีศักยภาพด้านสื่อ เทคโนโลยี  โดยจัดให้มี

คอมพิวเตอร์ มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตส าหรับจัดท าสื่อการเรียนรู้และค้นคว้าสื่อการสอนรูปแบบใหม่ๆ ในชั้นเรียน

ทุกห้องจะมีอุปกรณ์ Smart classroom เพื่อง่ายต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อเทคโนโลยี และให้

ผู้เรียนได้สืบค้นในสิ่งท่ีเรียนหรือท่ีตนเองสนใจ  มีการจัดการเรียนแบบบูรณาการ โดยจะมีปราชญ์ชาวบ้านมา

ให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งผู้เรียนให้ความสนใจมากเพราะเป็นการเรียนที่สนุกได้เรียนรู้สิ่งใหม่

พร้อมทั้งได้ลงมือปฏิบัติจากของจริง 

มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

            สถานศึกษามีแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสามารถจัดการบริหารชั้นเรียนแบบเชิงบวกได้  โดย

ให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้แบบ 5 STEPS  เพ่ือให้ครูสอนตามแผนที่ตนเองคิดเองตามล าดับ 5 ขั้นตอน  มีการท า 

PLC เพ่ือแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนหรือปรึกษาหารือแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆในชั้นเรียน และยังใช้รูปแบบ

การสอนแบบบูรณาการเข้ามาใช้ระหว่างการสอนเพื่อให้เชื่อมโยงกับสาระต่างๆได้มากข้ึน ในตอนเช้าก่อนเข้าชั้น

เรียนผู้เรียนทุกคนจะเข้าแถวอย่างมีระเบียบไหว้ครูอย่างสวยงาม ครูรับไหว้ผู้เรียนทุกคนอย่างสวยงามด้วยใบหน้า

ยิ้มแย้มแจ่มใส  ในการสอนแต่ละวิชาหรือแต่ละกิจกรรมครูจะมีเทคนิคมากมายในการรับมือกับผู้เรียนเพ่ือให้อยู่ใน

ความสงบและสนใจเรียนหรือโต้ตอบกันกับครูอย่างเรียบร้อย ครูพยายามเรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่างของแต่

ละคนเพื่อง่ายต่อการเข้าถึงและแก้ไขได้ถูกทาง 
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ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 สถานศึกษามีการด าเนินกิจกรรมวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบหลังจากมีการทดสอบการวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกครั้ง รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ในหนึ่งปีการศึกษา เพื่อน าแบบทดสอบดีมารวบรวมเก็บไว้

เป็นคลังข้อสอบดีของแต่ละรายวิชา เมื่อมีการทดสอบเสร็จแต่ละครั้งครูประจ าวิชาจะเฉลยข้อสอบและอธิบาย

แต่ละข้อให้ผู้เรียนทุกคนฟังเพื่อเข้าใจให้ถูกต้องซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนที่เข้าใจและท่ียังไม่เข้าใจในระหว่าง

ท าการทดสอบแล้วแจ้งผลการทดสอบให้ผู้ปกครองรับทราบ ในการเรียนแต่ละรายวิชาครูผู้สอนจะมีเครื่องมือ

ในการประเมินโดยใช้แบบประเมินรูบิคใช้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมทั้งกลุ่มและเดี่ยว มีทั้งครูประเมินผู้เรียน 

ผู้เรียนประเมินผู้เรียน  

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 สถานศึกษามีวิธีการที่สร้างความเชื่อมั่นในการควบคุมประสิทธิภาพการวัดและประเมินผลของ

สถานศึกษาอย่างชัดเจนโดยได้รับการติดตามตรวจสอบและประเมินผู้เรียนจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี  

            สถานศึกษามีวิธีการสนับสนุนให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้โดยมีการส่งครูเข้ารับการอบรมสัมมนา เพ่ือน าผลการอบรมมาขยายผลให้เพ่ือนร่วมงานเพ่ือพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นอกจากนี้ในแต่ละภาคการเรียนของปี

การศึกษาจะมีกิจกรรมนิเทศการสอนซึ่งสามารถน าผลจากการนิเทศแบบกัลยาณมิตรนั้นมาเสนอแนะ และ

พัฒนาปรับปรุงแก้ไขการจัดเรียนรู้ให้ดีขึ้น 
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 

1 
คุณภาพของเด็ก  ยอดเย่ียม 
1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสยัที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนองได้ 

99.73 
 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
ได ้

98.91 
 

3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

98.19 
 

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรูไ้ด ้

93.67 
 

มาตรฐานที่ 
2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเย่ียม 
1. มีหลักสตูรครอบคลมุพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทขอ
ท้องถิ่น 

4 
 

2. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 3  
3. ส่งเสรมิให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจดัประสบการณ์ 5  
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรยีนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

5 
 

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พื่อสนับสนนุ
การจัดประสบการณ ์

5 
 

6. มีระบบบรหิารคณุภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม 5  
มาตรฐานที่ 

3 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ยอดเย่ียม 
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสรมิให้เดก็มีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดลุ
เต็มศักยภาพ 

100 
 

2. สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับประสบการณต์รง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

100 
 

3. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย 

100 
 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

98.37 
 

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเย่ียม 



48 

 

 

 

 
 
 
 
 

       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่

 1 
คุณภาพของนักเรียน  ดีเลิศ 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 68.75  
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

84.36 
 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 79.89  
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 100.00  
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 76.63  
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 86.59  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 100.00  
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 100.00  
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 100.00  
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 100.00  

มาตรฐานที ่
 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 5  
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5  
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

3 
 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5  
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

5 
 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

5 
 

มาตรฐานที ่
 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ยอดเยี่ยม 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

80.00 
 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 100.00  
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 100.00  
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 100.00  
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

100.00 
 

สรุปผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม 
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3. จุดเด่น 
 
    ระดับปฐมวัย 
 
คุณภาพของเด็ก 
1.เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย มีสมรรถภาพทางร่างกายและสมรรถภาพทางกลไกสมวัย สามารถ     
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
2.เด็กมีมารยาท มีลักษณะค่านิยมอันพึงประสงค์ท่ีดี ไหว้สวย มีวินัยเนื่องจากฝึกอยู่เป็นประจ า 
3.เด็กมีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ครแูละบุคลากรเข้ารับการอบรมให้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ครูมีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กจากการได้รับการอบรมอยู่เป็นประจ า 
3. มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก 
4. สถานศึกษามีโครงการกิจกรรมวัดผลพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน มีแผนการจัดประสบการณ์ 6 กิจกรรม 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. เด็กมีความกล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็นและมีความสุขจากการเรียนแบบ Project Approach 
2. เด็กมีโอกาสได้ท ากิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
3. เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้าน 

 
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
คุณภาพของผู้เรียน 
1.ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่าความเป็นไทย 
2.ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคมและแสดงออกอย่างเหมาะสม 
3.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
3.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.เน้นการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบActive Learning ให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์และมีส่วนร่วมในการเรียน 
2.ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
3.จัดให้มีการเรียนรู้แบบบูรณาการรอบด้านและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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4.  จุดควรพัฒนา 
 
  ระดับปฐมวัย 
 
คุณภาพของเด็ก 
1.ควรมีการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์อยู่เสมอ 
2.ควรให้เวลาและส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กท่ียังมีพัฒนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
3.การจัดกิจกรรมประสบการณ์ 6 กิจกรรมควรจัดอย่างสม่ าเสมอ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.ครูควรร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กให้บ่อยข้ึน 
2.ครสูร้างปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนและผู้ปกครองให้ทั่วถึงมากข้ึน 
3.ควรส่งเสริมการพัฒนาสื่อและการสร้างนวัตกรรม 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1.ให้โอกาสเด็กแสดงความสามารถตามที่ตนถนัดและตามศักยภาพของแต่ละคน 
2.หมั่นให้แรงเสริมทางบวกในการจัดประสบการณ์อย่างสม่ าเสมอ 
3.จัดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการจัดประสบการณ์ให้หลากหลาย 

 
 
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
คุณภาพของผู้เรียน 
1.ส่งเสริมให้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะในการคิดค านวณให้ดีขึ้นตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2.พัฒนาวิธีการเพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ O-Net NT RT ให้ดีขึ้น 
3.ส่งเสริมและหาแนวทางในการให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
2.จัดกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 
3.ส่งเสริมให้ครูพัฒนาสื่อการสอนและการสร้างนวัตกรรม 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 
2.การใช้เทคนิคการจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ 
3.เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความสามารถท่ีแท้จริงที่ตนถนัดหรือสนใจมากข้ึน 
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5.  แนวทางการพัฒนา 

    1) การจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการจัดท าแผนการสอนที่เน้น Active Learning โดยจัดท าแผน 5 Steps 

    2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นการฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการสรุปความคิด 

    3) ให้ความส าคัญและช่วยเหลือผู้เรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง โดยจัดคลินิกอ่าน    

        ออกเขียนได้ เพ่ือพัฒนาทักษะให้ดีขึ้น 

    4) พัฒนารูปแบบสื่อการสอนด้านการคิดค านวณท่ีสามารถท าให้ผู้เรียนเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยบูรณาการ    

        กับการใช้ชีวิตประจ าวันเพ่ือน าไปใช้ได้จริง 

    5) ครูสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองให้มากข้ึนและทั่วถึงเพ่ือจะได้ส่งต่อข้อมูลและแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีปัญหาได้ 

        เป็นรายบุคคล 

    6) พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

    7) ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองด้านการใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

   
6. ความต้องการช่วยเหลือ 

     1) งบประมาณสนับสนุนส าหรับสื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะ 
     2) งบประมาณสนับสนุนความพร้อมในด้านการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส าหรับ  
        กิจกรรมการเรียนแบบสืบค้นหรือกิจกรรมการเรียนออนไลน์ 
     3) จัดให้มีการอบรมครูด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
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                                         ภาคผนวก 
    
1. มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
4. รายงานการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
5. ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.(รอบ 2 – รอบ 3) 
6. โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปีการศึกษา2562  
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ประกาศโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

      

 ตามที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา

ในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต

ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ

ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึง

ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันภายในของ

สถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที๒่) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) 

ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่งคือ มีการก าหนด

มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาโดยมาตรา ๓๑ ให้

กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐาน

การศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และเปิดเผยต่อ

สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

๒๕๔๒ และมาตรา ๕ มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน

การประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึง

ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับ

สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท้ังประถมศึกษา ในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน 

ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
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โรงเรียนอนุบาลวิชชากร จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อไป 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

 

(ดร.ศุภริณี  อ าภรณ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

        แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลวิชชากร การใช้มาตรฐานการศึกษา  

ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------------------------------------- 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 

  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

 มาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

 ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

 ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

 ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

 ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 

  ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

  ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

  ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

  ๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

  ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

     ๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

     ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  

     ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

     ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 

                              การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน 

        แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลวิชชากร การใช้มาตรฐานการศึกษา  

ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------------------------------------- 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  

๒) ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  ๒.๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

  ๒.๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

  ๒.๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 

         กลุ่มเป้าหมาย 

  ๒.๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

  ๒.๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  ๒.๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

      ๓.๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 

           ได ้

      ๓.๒) ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

      ๓.๓) มีการบริหารจัดการนอกชั้นเรียนเชิงบวก 

      ๓.๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

      ๓.๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 

                               เรียนรู้  
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เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

เรื่อง   การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 

ระดับปฐมวัย  

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

ประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ด ี

 

ระดับข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

              1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

              1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

ประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ด ี

 

หมายเหตุ 

 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ 

  ระดับ  5          ยอดเยี่ยม 

                     ระดับ  4 ดีเลิศ 

  ระดับ  3 ดี 

  ระดับ  2 ปานกลาง 

  ระดับ  1 ก าลังพัฒนา 
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ค าสัง่โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 

ท่ี วช ๑๙ /๒๕๖๓ 

เร่ืองแต่งตัง้คณะกรรมการการประเมินคณุภาพภายในและการจดัท ารายงาน 

ประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

............................................................................. 

            พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๔๒ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕โดย

มาตรา ๔๘ ใหห้น่วยงานต้นสงักดัและสถานศกึษาจดัใหม้รีะบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา และให้

ถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบรหิารจดัการศึกษา ที่ต้อง

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมกีารจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกดัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศกึษา และเพื่อรองรบัการประกนั

คุณภาพภายนอก  เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรยีบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเกิด

ประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการศกึษา จงึขอแต่งตัง้คณะกรรมการการประกนัคุณภาพภายในและการ

จดัท ารายงานประเมนิตนเองดงัรายนามต่อไปนี้ 
 

๑.  นางประภสัสร  เนียมรตัน์ 

          ๒. นางขวญัเรอืน  ชยัประโคน 

          ๓.  นางสาวจารวุรรณ  กลัน่ใจ 

          ๔.  นางสาวจนัทนา  แกว้กจิ 

          ๕.  นางสาวจรีะภร คงคลงั 

 

ขอบข่ายหน้าท่ี 

        ๑.ด าเนินการประชุมชีแ้จงครแูละผูเ้กีย่วขอ้งใหเ้ขา้ใจแนวทางของการประกนัคุณภาพภายใน 

        ๒.ก าหนดมาตรฐาน ตวัชีว้ดั พฒันาเครือ่งมอื ก าหนดปฏทินิการประกนัคุณภาพภายใน 

        ๓.สนบัสนุนดา้นเทคนิค วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู การแปลผล วสัดุ งบประมาณ เพื่อด าเนินการตาม

แผน 

        ๔.ก ากบัดแูลตดิตามใหค้ าปรกึษา พจิารณารบัรองผลการประเมนิและส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์ 

เสนอขอความเหน็ชอบต่อคณะกรรมการสถานศกึษา  

        ๕. จดัท ารายงานประเมนิตนเอง SAR ต่อหน่วยงานตน้สงักดัหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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 ขอใหค้ณะกรรมการการประกนัคุณภาพภายในและการจดัท ารายงานประเมนิตนเองที่

ไดร้บัการแต่งตัง้ตามค าสัง่นี้ ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ความรูค้วามสามารถ เพื่อบงัเกดิผลดแีก่โรงเรยีนสบืไป 

 

 

สัง่ ณ วนัที ่๑๖   เดอืน เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

ลงชื่อ 

 

 

....................................... 

(ดร.ศุภรณิ ี อ าภรณ์) 

ผูร้บัใบอนุญาตโรงเรยีนอนุบาลวชิชากร 
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        การรับรองข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

รายงานนี้ได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว  

  ได้ผ่านการตรวจสอบค าผิด การใช้ภาษา  
  ได้ผ่านการตรวจสอบที่มาของข้อมูลเพ่ือให้เนื้อหาในรายงานมีความน่าเชื่อถือ 
  ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตรงตามสภาพจริงทุกประการ 
                    

รายนามคณะกรรมการอ านวยการประเมินคุณภาพภายในพิจารณารับรองผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

 1.  ดร.ศุภริณี       อ าภรณ์                 ประธาน 
 2.  นางขวัญเรือน  ชัยประโคน              รองประธาน 
 3.  นางสาวจารุวรรณ  กลั่นใจ         กรรมการ 
 4.  นางสาวจันทนา แก้วกิจ               กรรมการ 
 5.  นางสาวจีระภร คงคลัง                       กรรมการ 
 6.  นางประภัสสร   เนียมรัตน์                   เลขานุการ 
   
 

                      สมควรรับรองรายงาน    ไม่สมควรรับรองรายงาน 
 
 

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

                      (ดร. ศุภรณิี  อ าภรณ์) 
           ต าแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
                            วันที ่ 1  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

                       ลงชื่อ........................................................ผู้รับข้อมูลสู่การพัฒนา 
           (นางประภัสสร  เนียมรัตน์) 

      ต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 

                            วันที ่ 1  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผ่านมา (รอบสอง) 

         ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  โรงเรียน……อนุบาลวิชชากร………ได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากสมศ.รอบสอง เมื่อวันที่……27……..ถึง………29……เดือน……มิถุนายน…พ.ศ……2549…ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  3 ด้าน คือ ผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียนซึ่งสรุปผลการ
ประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยั 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ผลการประเมิน 
ผลประเมินอิง
สถานศึกษา ค่าเฉลี่

ย 

ผลการ
รับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านผู้เรียน       
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 3.48 ด ี 3 ด ี 3.24 ได ้
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมสีุขนิสัย สขุภาพกาย และสุขภาพจติที่ดี 3.21 ด ี 3 ด ี 3.11 ได ้
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีความสนใจกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และการ

เคลื่อนไหว     
3.33 ด ี 3 ด ี 3.17 ได ้

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดแก้ปญัหา 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

3.33 ด ี 3 ด ี 3.17 ได ้

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้าน 3.36 ด ี 3 ด ี 3.18 ได ้
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนสนใจใฝ่รู้  รกัการอ่านและพัฒนาตนเอง 3.30 ด ี 3 ด ี 3.15 ได ้
มาตรฐานที่ 7  ผู้เรียนเล่น/ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ และชื่นชมใน

ผลงานของตนเอง 
3.25 ด ี 3 ด ี 3.13 ได ้

ด้านครู       
มาตรฐานที่ 8  ครูมีคณุวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ี

รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ 
3.81 ดีมาก 3 ด ี 3.28 ได ้

มาตรฐานที่ 9  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.67 ดีมาก 3 ด ี 3.34 ได ้

ด้านผู้บริหาร       
มาตรฐานที่ 10 ผู้บรหิารมภีาวะผูน้ าและมคีวามสามารถในการบริหาร

จัดการ 
3.42 ด ี 3 ด ี 3.21 ได ้

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง และบริหารงาน
อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมาย
การศึกษา 

3.40 ด ี 3 ด ี 3.20 ได ้

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.73 ดีมาก 3 ด ี 3.37 ได ้

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามหีลักสูตรทีเ่หมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

3.60 ดีมาก 3 ด ี 3.30 ได ้
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยั 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ผลการประเมิน 
ผลประเมินอิง
สถานศึกษา ค่าเฉลี่

ย 

ผลการ
รับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสรมิความสมัพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

3.42 ด ี 3 ด ี 3.21 ได ้

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับคุณภาพ ..........ดี......... โดยมีค่าเฉลี่ย............. 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 

กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ....................................................................... 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบสอง) 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ผลการประเมิน 
ผลประเมินอิง
สถานศึกษา 

ค่าเฉลี่
ย 

ผลการ
รับรอง
มาตรฐา
น
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแน

น 
ระดับ

คุณภาพ 

ด้านผู้เรียน       
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 3.28 ด ี 3 ด ี 3.14 ได ้
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมสีุขนิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพจติที่ด ี 3.48 ด ี 3 ด ี 3.24 ได ้
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมสีุนทรียภาพ และลักษณะนสิัยด้านศลิปะ ดนตรี 

และกีฬา                    
3.33 ด ี 3 ด ี 3.17 ได ้

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ คิด
ไตรต่รองและมีวิสยัทัศน ์

 
2.81 

 
ด ี

 
3 

 
ด ี

 
 2.91 

 
ได ้

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมคีวามรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 3.23 ด ี 3 ด ี 3.12 ได ้
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2.19 ด ี 3 ด ี 2.96 ได ้

มาตรฐานที่ 7  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจรติ 

 
3.19 

 
ด ี

 
3 

 
ด ี

 
3.10 

 
ได ้

ด้านครู       
มาตรฐานที่ 8  ครูมีคณุวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ี

รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ 
3.63 ดีมาก 4 ดีมาก 3.82 ได ้

มาตรฐานที่ 9  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.33 ด ี 3 ด ี 3.17 ได ้

ด้านผู้บริหาร       
มาตรฐานที่ 10ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมคีวามสามารถในการบริหาร

จัดการ 
3.42 ด ี 3 ด ี 3.21 ได ้

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง และบริหารงาน
อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

 

3.40 ด ี 3 ด ี 3.20 ได ้

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.32 ด ี 3 ด ี 3.16 ได ้

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามหีลักสูตรทีเ่หมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
3.20 

 
ด ี

 
3 

 
ด ี

 
3.10 

 
ได ้

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสรมิความสมัพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

3.27 ด ี 3 ด ี 3.14 ได ้
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โรงเรียนมีผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับคุณภาพ .....ดี......โดยมีค่าเฉลี่ย......... 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 

 
 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา น้ าหนัก

(คะแนน) 
คะแนนท่ีได ้ ระดับ

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.51 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.10 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.63 ดี 
ตัวบงช้ีที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.11 ดี 
ตัวบงช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 10.01 พอใช้ 
ตัวบงช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.60 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 3.34 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
               และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏริูป
การศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 81.00 ดี 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป            ใช่             ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไป10 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี               ใช่            ไม่ใช่ 
ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่ งด่วน           ใช่           ไม่ใช่         
 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
                         สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา           ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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   โรงเรียนอนุบาลวิชชากร ได้รับการประเมินจาก สมศ. ในรอบที่สาม เม่ือวันที่ 2 ถึง 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 
 ซึ่งสรุปผลการประเมินเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย   

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 30.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 13.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 3.34 พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9    ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์  
                          ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  

และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 86.84 ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                          ใช่   ไม่ใช่ 

 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้         ใช่   ไม่ใช่ 

 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน     ใช่   ไม่ใช่ 

  ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
                  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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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 

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 
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โครงสร้างเวลาเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
ภาษาไทย ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร์ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 
  ประวตัิศาสตร ์
  ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม 
  หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
     และการด าเนินชีวิตในสังคม 
  เศรษฐศาสตร ์
  ภูมิศาสตร ์

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

สุขศึกษาและพลศกึษา ๒๐ ๔๐ ๔๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๒๐ ๔๐ ๔๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม  

 หน้าท่ีพลเมือง ปีละ ๔๐ ชั่วโมง 
 ภาษาจีน ปีละ ๔๐ ชั่วโมง 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
        กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
         กิจกรรมนักเรียน 

   - ลูกเสือเนตรนาร ี
   - ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

          กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
         สาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาท้ังหมด ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐  ช่ัวโมง ไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐  ช่ัวโมง 

ฃ 

(๔๐)       (๔๐)            (๔๐)               (๔๐)              (๔๐)              (๔๐) 

(๘๐)       (๘๐)            (๘๐)              (๘๐)            (๘๐)            (๘๐) 
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โครงสร้างหลักสตูรชั้นป ี

าเรายวิชาพ้ืนฐานระดับชั้นประถมศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๑ 

รายวิชา/กิจกรรม 

เวลา

เรียน 

(ชม./ปี) 

รายวิชาพืน้ฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๒๐๐ 

ค ๑๑๑๐๑คณิตศาสตร ์๑ ๑๖๐ 

ว ๑๑๑๐๑วิทยาศาสตร ์๑ ๘๐ 

ส ๑๑๑๐๑สงัคมศกึษา ๑ ๘๐ 

ส ๑๑๑๐๒ประวตัศิาสตร ์๑ ๔๐ 

พ ๑๑๑๐๑สขุศกึษาและพลศกึษา 

๑ 

๒๐ 

ศ ๑๑๑๐๑ศลิปะ ๑ ๔๐ 

ง ๑๑๑๐๑การงานอาชีพฯ ๑ ๒๐ 

อ ๑๑๑๐๑ภาษาองักฤษ ๑ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิม่เตมิ ๔๐ 

ส๑๑๒๓๑หนา้ท่ีพลเมือง ๑ ๔๐ 

ภาษาจีน ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- กิจกรรมนกัเรียน   

 -  ลกูเสือ/เนตรนารี ๔๐ 

  -   ชมรม  ชมุนมุ ๓๐ 

-  กิจกรรมเพื่อสงัคมและ

สาธารณประโยชน ์

๑๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๑๐๔๐ 

 

ช้ันประถมศกึษาปีท่ี ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม 

เวลา

เรียน 

(ชม./ปี) 

รายวิชาพืน้ฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๒๑๐๑ภาษาไทย ๒ ๑๖๐ 

ค ๑๒๑๐๑คณิตศาสตร ์๒ ๑๖๐ 

ว ๑๒๑๐๑วิทยาศาสตร ์๒ ๘๐ 

ส ๑๒๑๐๑สงัคมศกึษา ๒ ๘๐ 

ส ๑๒๑๐๒ประวตัศิาสตร ์๒ ๔๐ 

พ ๑๒๑๐๑ 

สขุศกึษาและพลศกึษา ๒ 

๔๐ 

ศ ๑๒๑๐๑ศลิปะ ๒ ๔๐ 

ง ๑๒๑๐๑การงานอาชีพ๚  ๒ ๔๐ 

อ ๑๒๑๐๑ภาษาองักฤษ ๒ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิม่เตมิ ๔๐ 

ส๑๒๒๓๒หนา้ท่ีพลเมือง ๒ ๔๐ 

ภาษาจีน ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- กิจกรรมนกัเรียน   

 -  ลกูเสือ/เนตรนารี ๔๐ 

  -   ชมรม  ชมุนมุ ๓๐ 

-  กิจกรรมเพื่อสงัคมและ

สาธารณประโยชน ์

๑๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๑๐๔๐ 
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ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๓ 

รายวิชา/กิจกรรม 

เวลา

เรียน 

(ชม./ปี) 

รายวิชาพืน้ฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๓๑๐๑ภาษาไทย ๓ ๑๖๐ 

ค ๑๓๑๐๑คณิตศาสตร ์๓ ๑๖๐ 

ว ๑๓๑๐๑วิทยาศาสตร ์๓ ๘๐ 

ส ๑๓๑๐๑สงัคมศกึษา ๓ ๘๐ 

ส ๑๓๑๐๒ประวตัศิาสตร ์๓ ๔๐ 

พ ๑๓๑๐๑สขุศกึษาและพล

ศกึษา ๓ 

๔๐ 

ศ ๑๓๑๐๑ศลิปะ ๓ ๔๐ 

ง ๑๓๑๐๑การงานอาชีพ๚ ๓ ๔๐ 

อ ๑๓๑๐๑ภาษาองักฤษ ๓ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิม่เตมิ ๔๐ 

ส๑๓๒๓๓หนา้ท่ีพลเมือง ๓ ๔๐ 

ภาษาจีน ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- กิจกรรมนกัเรียน   

 -  ลกูเสือ/เนตรนารี ๔๐ 

  -   ชมรม  ชมุนมุ ๓๐ 

-  กิจกรรมเพื่อสงัคมและ

สาธารณประโยชน ์

๑๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๑๐๔๐ 
 

 

ช้ันประถมศกึษาปีท่ี ๔ 

รายวิชา/กิจกรรม 

เวลา

เรียน 

(ชม./ปี) 

รายวิชาพืน้ฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๔๑๐๑ภาษาไทย ๔ ๑๖๐ 

ค ๑๔๑๐๑คณิตศาสตร ์๔ ๑๖๐ 

ว ๑๔๑๐๑วิทยาศาสตร ์๔ ๑๒๐ 

ส ๑๔๑๐๑สงัคมศกึษา ๔ ๘๐ 

ส ๑๔๑๐๑ประวตัศิาสตร ์๔ ๔๐ 

พ ๑๔๑๐๑สขุศกึษาและพล

ศกึษา ๔ 

๒๐ 

ศ ๑๔๑๐๑ศลิปะ ๔ ๔๐ 

ง ๑๔๑๐๑การงานอาชีพ๚ ๔ ๒๐ 

อ ๑๔๑๐๑ภาษาองักฤษ ๔ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิม่เตมิ ๔๐ 

ส๑๔๒๓๔หนา้ท่ีพลเมือง ๔ ๔๐ 

ภาษาจีน ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- กิจกรรมนกัเรียน   

 -  ลกูเสือ/เนตรนารี ๔๐ 

  -   ชมรม  ชมุนมุ ๓๐ 

-  กิจกรรมเพื่อสงัคมและ

สาธารณประโยชน ์

๑๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๑๐๔๐ 
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ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ 

รายวิชา/กิจกรรม 

เวลา

เรียน 

(ชม./ปี) 

รายวิชาพืน้ฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๕๑๐๑ภาษาไทย ๕ ๑๖๐ 

ค ๑๕๑๐๑คณิตศาสตร ์๕ ๑๖๐ 

ว ๑๕๑๐๑วิทยาศาสตร ์๕ ๘๐ 

ส ๑๕๑๐๑สงัคมศกึษา ๕ ๘๐ 

ส ๑๕๑๐๑ประวตัศิาสตร ์๕ ๔๐ 

พ ๑๕๑๐๑สขุศกึษาและพล

ศกึษา ๕ 

๒๐ 

ศ ๑๕๑๐๑ศลิปะ ๕ ๔๐ 

ง ๑๕๑๐๑การงานอาชีพ๚ ๕ ๒๐ 

อ ๑๕๑๐๑ภาษาองักฤษ ๕ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิม่เตมิ ๔๐ 

ส๑๕๒๓๕หนา้ท่ีพลเมือง ๕ ๔๐ 

ภาษาจีน ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- กิจกรรมนกัเรียน   

 -  ลกูเสือ/เนตรนารี ๔๐ 

  -   ชมรม  ชมุนมุ ๓๐ 

-  กิจกรรมเพื่อสงัคมและ

สาธารณประโยชน ์

๑๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๑๐๔๐ 

 

 

 

ช้ันประถมศกึษาปีท่ี ๖ 

รายวิชา/กิจกรรม 

เวลา

เรียน 

(ชม./ปี) 

รายวิชาพืน้ฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๖๑๐๑ภาษาไทย ๖ ๑๖๐ 

ค ๑๖๑๐๑คณิตศาสตร ์๖ ๑๖๐ 

ว ๑๖๑ ๐๑วิทยาศาสตร ์๖ ๘๐ 

ส ๑๖๑๐๑สงัคมศกึษา ๖ ๘๐ 

ส ๑๖๑๐๑ประวตัศิาสตร ์๖ ๔๐ 

พ ๑๖๑๐๑สขุศกึษาและพล

ศกึษา ๖ 

๒๐ 

ศ ๑๖๑๐๑ศลิปะ ๖ ๔๐ 

ง ๑๖๑๐๑การงานอาชีพ๚ ๖ ๒๐ 

อ ๑๖๑๐๑ภาษาองักฤษ ๖ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิม่เตมิ ๔๐ 

ส๑๖๒๓๖หนา้ท่ีพลเมือง ๖ ๔๐ 

ภาษาจีน ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- กิจกรรมนกัเรียน   

 -  ลกูเสือ/เนตรนารี ๔๐ 

  -   ชมรม  ชมุนมุ ๓๐ 

-  กิจกรรมเพื่อสงัคมและ

สาธารณประโยชน ์

๑๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๑๐๔๐ 
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