
 
๑ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

ตอนที่ ๑  
ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
  ชื่อโรงเรียนอนุบาลบางละมุง  ที่ตั้ง  ๖๓  หมู่ ๒  ต าบล  บางละมุง  อ าเภอ บางละมุง
จังหวัด ชลบุรี .สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ชลบุรี เขต ๓ โทร ๐๓๘ –
๒๔๐๗๘๕ , ๐๓๘ – ๒๔๐๘๗๐  โทรสาร  ๐๓๘-๒๔๐๘๗๕  e-mail:  Anubanbanglamung 
632@gmail.com    เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที ่๓   เนื้อท่ี  ๑๐  ไร่  
๘๑ ตารางวา  เขตพ้ืนที่บริการ  ๔  หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ ๑  หมู่  ๒ หมู่ ๓  และหมู่ ๕ 
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง  เปิดเรียนในปี พ.ศ. ๒๔๘๐  เดิมชื่อโรงเรียนวัดประชุมคงคา  ใช้
ศาลาการเปรียญวัด เป็นอาคารเรียน ผู้บริหารคนแรกคือ นายเติม  อินตา ด้วยเงินงบประมาณ 
๑,๖๐๐  บาทแต่การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ  ใช้เรียนไม่ได้ ต่อมาได้รื้ออาคารหลังเก่าและจัดสร้างข้ึนใหม่
ในที่ดินของของโรงเรียนปัจจุบันนี้  เมื่อวันที่  ๑๒ ธันวาคม  ๒๔๙๒   
 ต่อมาสร้างโรงเรียนในพ้ืนที่ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านโรงโป๊ะ  และในปี พ.ศ. 
๒๕๔๒  คณะกรรมการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี  มีมติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ้านโรงโป๊ะ เป็น 
โรงเรียนอนุบาลบางละมุง เมื่อวันที่ ๘  มีนาคม  ๒๕๔๖ 

 
แผนที่โรงเรียน 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
    ๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน  ชื่อ-สกุล  นายพรเลิศ  เลามีชัยเจริญ   โทรศัพท์    ๐๘๙-๙๓๙๕๑๖๘  e-mail.  Pornlert19@ghotmail.co.th  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  

(การศึกษา
มหาบัณฑิต)  

สาขา การบริหาร อา

mailto:632@gmail.com
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ยุ..๕๖.... ปี  ประสบการณ์การบริหาร ....๓๒..... ปี ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๗ พฤศจิกายน  
๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ....๑...  ป ี ....๙..  เดือน 
  ๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน ๒  คน    
 ๒.๑ ชื่อนางพรพิมล  แย้มศรี  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ( รัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต )  สาขา นโยบายสาธารณะ  โทรศัพท์  ๐๓๘-๒๔๐๘๗๕    
e-mail : Pornpimol1961@gmail.com รับผิดชอบกลุ่มฝ่ายบุคลากรและงบประมาณ    
                ๒.๒ ชื่อนางชลธิชา  อนันต์นาวี    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารการศึกษา 
โทรศัพท์  ๐๓๘-๒๔๐๘๗๕   e-mail :  chonticha2524@hotmail.com  
รับผิดชอบกลุ่มฝ่ายวิชาการและบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
๓ ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น  ๕๑๘   คน 
 ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๑๐๖๔  คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อ.๑ ๓ ๔๘ ๔๕ ๙๓ ๓๑ 

อ.๒ ๓ ๕๔ ๔๓ ๙๗ ๓๒ 

รวม ๖ ๑๐๒ ๘๘ ๑๙๐  

mailto:Pornpimol1961@gmail.com
mailto:chonticha2524@hotmail.com


 
๓ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

ป.๑ ๓ ๖๗ ๕๒ ๑๑๙ ๓๔ 

ป.๒ ๓ ๖๓ ๔๓ ๑๐๖ ๓๕ 

ป.๓ ๓ ๔๙ ๔๑ ๙๐ ๓๐ 

ป.๔ ๓ ๕๐ ๓๘ ๘๘ ๒๙ 

ป.๕ ๓ ๕๗ ๕๒ ๑๐๙ ๓๖ 

ป.๖ ๓ ๕๔ ๔๓ ๙๗ ๓๒ 

รวม ๑๘ ๓๔๐ ๒๖๙ ๖๐๙  

ม.๑ ๓ ๗๙ ๓๙ ๑๑๘ ๓๗ 

ม.๒ ๒ ๕๐ ๓๗ ๘๗ ๔๔ 

ม.๓ ๒ ๒๙ ๓๑ ๖๐ ๓๐ 

รวม ๗ ๑๕๘ ๑๐๗ ๒๖๕  

รวมทั้งหมด ๓๑ ๖๐๐ ๔๖๔ ๑๐๖๔  

 

 ๓)  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)…๑๐๖๔…คน คิดเป็นร้อยละ…๑๐๐…. 
 ๔)  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสงูตามเกณฑ์ของกรมอนามัย…๖๕๖…คน คิดเป็นร้อยละ 
๖๑.๖๕ 
  ๕)  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม……๒๓……...คน   คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๖ 
 ๖)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทางโภชนาการ……………๕๐…..คน   คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๘... 
 ๗)  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ……………….……-………………..…คน   คิดเป็นร้อยละ….-….. 
 ๘)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ…๒๑๖…คน  คิดเป็นร้อยละ…๒๐.๓๑ 
 ๙)  จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ………-.…….คน   คิดเป็นร้อยละ…๐.๐๐…... 
 ๑๐) สถิติการขาดเรียนต่อเดือน                  …๑๔….คน   คิดเป็นร้อยละ…๑.๓๒.. 
 ๑๑) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น               .. ๘๒... คน   คิดเป็นร้อยละ…๗.๗๑ 
 ๑๒) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   อ.๒ (อ.๓- สช.)  จ านวน.....๙๒.....คน   คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๕ 
    ป.๖                 จ านวน....๙๒.. .คน   คิดเป็นร้อยละ  ๙๔.๘๕ 
   ม.๓               จ านวน...๔๕   คน ร้อยละ  ๘๑.๘๒ 
 ๑๓) อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๑ .:   ๓๒  (ระดับปฐมวัย) ๑ .:   ๓๔   (ระดับประถมศึกษา)  
๑ .:   ๓๘   (ระดับมัธยมศึกษา ) 
 ๑๔) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 
………๑๐๖๔……..คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๕) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง   ……๑๐๖๔…... คน   



 
๔ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๖) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ………๑๐๖๔…….คน   
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๗) จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา……
๑๐๖๔….. คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๘) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี 
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ ……๘๗๒….. คน  คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๙๕ 
 ๑๙) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา ……๑๐๖๔…..คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒๐) จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ี
ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา …๙๙๖ ..คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ครูประจ าการ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุราช 

การ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/ชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ป ี

๑ 
นายพรเลิศ  เลามีชัยเจริญ 

๕๕/๔ ๓๑/๕ ผู้อ านวยการช านาญ
การพิเศษ 

กศม. บริหารการศึกษา - ๓๐/๒๐๔ 

๒ 
นางพรพิมล  แย้มศร ี

๖๐/๑ ๓๕/๖ รองผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 

รป.ม. นโยบายสาธารณะ - ๓/๒๔ 

๓ 
นางชลธิชา อนันต์นาว ี

๓๔/๕ ๑๐/๕ รองผู้อ านวยการ
ช านาญการ 

กศม. บริหารการศึกษา  ๗/๕๒ 

๔ นางวันเพ็ญ วงศาโรจน ์ ๕๓/๙ ๓๑/๙ ครูช านาญการพิเศษ กศ.บ. สังคมศึกษา สังคม ม.๓ ๖/๖๐ 
๕ นางวันทนีย ์ หาเงิน ๖๐/๒ ๓๒/๖ ครูช านาญการพิเศษ กศ.บ. ประถมศึกษา สังคม ป.๑-๒ ๒/๔๐ 
๖ นางปัญญรัตน์  สีถัน ๕๗/๒ ๓๕/๙  ครูช านาญการพิเศษ กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๖ ๕/๔๐ 
๗ นายกุญชพ์ิสิฎฐ ์ คงนุรัตน์ ๓๘ ๙/๑ ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. บริหาร(คณิต) คณิต  ป.๖ ๓/๓๒ 
๘ นางเบ็ญจา  สุกใส ๕๘/๒ ๓๖ /๙ ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. คหกรรมศาสตร์ ไทย.คณิต,ประวัติป.๒ ๑/๑๖ 
๙ นางทิพวรรณ  ฟูเฉลิม ๕๔/๒ ๓๔/๙ ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. พลศึกษา ไทย ป.๕ ๒/๕๐ 

๑๐ นางอันธิกา  อุษณีษ์พันธุ ์ ๕๕/๘ ๓๕/๗ ครูช านาญการพิเศษ กศ.บ. สังคมศึกษา ไทย.คณิต วิทย์ป.๓ ๒/๑๖ 
๑๑ นางนิตยา สกุลสุทธิวัฒน ์ ๕๙/๙ ๔๐/๘ ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. พลศึกษา คอม ป.๑-๓ ๒/๓๒ 
๑๒ นางฐนิษา เรืองดี ๕๓/๑๑ ๓๓/๑๐ ครูช านาญการพิเศษ กศ.บ. ภาษาไทย ไทย.คณิต,วิทย์ป.๓ ๔/๔๐ 
๑๓ นางสมพร  เลิศศรีสุวัฒนา ๖๐/๓ ๔๐/๑๐ ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. ประถมศึกษา วิทย์ ป.๑-๒ ๓/๔๘ 
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๑๔ นางพรทิพย ์ บัวเพชร ๕๐/๕ ๓๕/๗ ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิต, กอท ม.๑ ๑/๑๖ 
๑๕ นางสาวนุชนาฏ  อังคนาวิน ๕๔/๗ ๓๑/๑๐ ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม. บริหาร(คณิต) คณิต ป.๕  ๒/๒๔ 
๑๖ นางอารีรัตน์  วีระสวัสดิ ์ ๕๗/๑๐ ๓๔ /๙ ครูช านาญการพิเศษ กศ.บ. สังคมศึกษา สังคม ประวัติป..๕-๖  ๖/๕๒ 
๑๗ นายวจิิตร    พึ่งปาน ๕๗/๗ ๓๕/๑๐ ครูช านาญการ กศ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตเพิ่มเติม ม.๑-๓ ๑/๑๖ 
๑๘ นางกรรณิการ ์ แสงโนราช ๔๒/๒ ๑๐ /๓ ครูช านาญการ กศ.ม. บริหาร(คหกรรม) คณิต ป.๔ ๒/๔๐ 
๑๙ นางประไพ  พลเมืองด ี ๕๖/๑ ๓๑ /๖ ครูช านาญการ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ม.๑-๓ ๗/๘๔ 
๒๐ นาวสาวสุพีรณัฐ  หล าสวัสดิ ์ ๓๔ ๖ ป ี ครูช านาญการ กศ.ม.. บริหาร(พละ) พละ สุขศึกษา ม.๑-๓ ๓/๔๘ 
๒๑ นางสาวสุดใจ  ฝูงใหญ่ ๔๓/๖ ๑๐ /๔ ครูช านาญการ กศ.ม. บริหาร(ปฐมวัย) อนุบาล ๒ ๖/๘๐ 
๒๒ นางสาววรรณิภา  วงศ์ศิร ิ ๒๙/๕ ๔/๑๐ ครู กศ.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ป.๔-๖ ๗/๑๐๐ 
๒๓ นางฐิติรัตน์  เอี่ยมสกุล ๔๔/๗ ๔/๑๐ ครู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล ๒ ๓/๓๒ 
๒๔ นางสาวพจนา  ผ่องมณี ๓๙ ๕/๓ ครู ศศ.บ. ภาษาไทย ไทย ม.๑-๓ ๔/๔๐ 
๒๕ นางทัศนี  วรรณทอง ๔๐ ๔/ ๓ ครู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ป.๑-๓ไทย ๒ ๓/๔๐ 
๒๖ นางสาวจุฑามาศ  ช่วยเพชร ๓๑/๔ ๔/๗ ครู กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล ๒ ๓/๒๔ 
๒๗ นางสาวสายวารินทร์  เยาวรัตน ์ ๓๐/๓ ๓ ป ี ครู วท.บ. วิทยาการคอมฯ คอมพิวเตอร์ ม.๑-๓ ๘/๑๐๘ 
๒๘ นางอรนินท์  วาน ทัชซึน บรุ๊ค ๔๒  ๔ /๗ ครู ค.บ. ประถมศึกษา ไทย.คณิต,ประวัติป.๑ ๔/๕๖ 
๒๙ นางลัดดาวัลย ์ ศรีจันทะ ๓๔/๒  ๓ ป ี ครู ค.บ. วิทย์ทั่วไป วิทย์ ป.๔-๖ ๑/๘ 
๓๐ นางณัฐชญา  บุญธรรม ๔๓/๗ ๔/๓ ครู ค.บ. วิทย์ทั่วไป วิทย์ ม.๑-๓ ๒/๒๔ 
๓๑ นายนิรันดร ์ มาบเมือง ๓๒/๑ ๓/๕ ครู กศ.ม. การบริหาร((ไทย) ไทย ป.๔-๕ ๔/๔๘ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุราช 

การ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/ชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ป ี

๓๒ นาบพิสิฐชัย  เลิศสมพงษ์ ๓๖/๓ ๔/๙ ครู ค.บ. วิทยาศาสตร์ ดนตรี ป.๔-ม.๓ ๑/๑๖ 
๓๓ นางสาวจุทารัตน ์ ศรีกระทุ่ม ๓๒/๗ ๕/๑๐ ครู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล ๒ ๓/๓๒ 
๓๔ นางสาวชลน ี เทพวงศ์ ๓๐/๗ ๑ /๗. ครูผู้ช่วย กศ.บ. ภาษาไทย คณิต,ไทย วิทย์ป.๓ ๕/๘๘ 
๓๕ นางสาวนาตยา  บีดิลและ ๒๔/๘ ๕ ด. ครูผู้ช่วย กศ.บ. การสอนศิลปะ ศิลปะป.๔-๖สังคม ๔ ๑/๑๖ 
๓๖ นายจกัรพันธ ์ศรนรินทร์ ๒๖/๘ ๑/๑๐ ครูผู้ช่วย กศ.บ. คณิตศาสตร์ อนุบาล ๑ ๙/๑๘๔ 
๓๗ 

ว่าที ่ร.ต.ชนะวงศ์  สาสุนทรา 
๒๙/๑ ๒ ด. ครูผู้ช่วย ค.บ. เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา 
ประวัติป.๔-๕คอม ป.
๔-๖ 

๑/๑๖ 

๓๘ นางสาวกรรณิการ ์ บุญมาก ๒๕/๓ ๑ ป ี ครูผู้ช่วย ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล ๒ ๓/๔๘ 
๓๙ นางสาวชมพูนุท  มีหิรัญ ๒๗/๕ ๑/๗ ครูผู้ช่วย กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล ๒ ๓/๖๔ 
๔๐ 

นางสาวสุนันทา  ป้องสีดา 
๓๓/๑๑ ๑๐ ด. ครูผู้ช่วย ศศ.บ. อุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว 
ไทย.คณิต,ประวัติป.๒ ๑/๑๖ 

๔๑ นางสาวพจนา  แจ่มจันทร์ ๒๗/๑๐ ๑ ป ี ครูผู้ช่วย ศป.บ. นาฏศิลป ์ นาฏศิลป์ ป๔-ม.๓ ๑/๑๖ 
๔๒ นายกฤษณะ  นามใหม ่ ๓๑/๓ ๑/๖ ครูผู้ช่วย ศษ.บ. พลศึกษา พละ สุขศึกษา ป.๔-๖ ๔/๑๑๖ 
๔๓ นางสาวเบญธสร  มาทิพย ์ ๒๔/๗ ๑๑ ด. ครูผู้ช่วย ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา สาระศิลปะ ป.๑-๓ ๒/๔๐ 

  

 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก   ๓๔  คน คิดเป็นร้อยละ  ๗๙.๐๗ 
 จ านวนครูทีส่อนตรงความถนัด   ๙  คน คิดเป็นร้อยละ  ๒๐.๙๓ 
 
ครูอัตราจ้าง 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 

ประสบ 
การณ์

การสอน 
(ปี) 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวปาลกิา   ชอ่งท้วม ๔๑ ๙ ค.บ. ปฐมวัย อนุบาล ๑ งบรายหัว 



 
๖ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

๒ นางดรุณี  ฉานุรักษ ์ ๕๔ ๖ ศศ.บ. การจัดการ ไทย,คณิต,ประวัติ ป.๑ งบไทยเข้มแข็ง 
๓ นายมนตรี   คู่คิด ๓๗ ๑๓ ศศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สังคม ๑ ประวัติ ม.๑-๓ งบไทยเข้มแข็ง 
๔ นายไพศาล  สุขธนารักษ ์ ๔๖ ๗ กศ.บ. เทคโนการศึกษา  กอท.ป.๔-๖ งบรายหัว 
๕ ว่าที่ร.ต.สุธน  อาภรณ์หิรัญยรัศ ๓๐ ๖ ศษ.บ. พลศึกษา ลุขศึกษา พละ ป.๑-๓ งบรายหัว 

 

 
 
 
 
 
๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  

 อาคารเรียนจ านวน ๕ หลัง อาคารประกอบจ านวน ๓ หลัง  ส้วม  ๘ หลัง 
สนามเด็กเล่น - สนาม  สนามบาสเกตบอล ๑ สนาม   
๖. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๒,๕๘๔,๖๕๕.๐๐ งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๒,๓๕๑,๘๓๓.๕๐ 
เงินนอกงบประมาณ - งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๒,๙๔๓,๑๐๐ 
เงินอ่ืนๆ (งบท้องถิ่น) ๓,๒๗๘,๐๐๐ งบอ่ืนๆ(ระบุ) ๒,๕๔๓,๒๓๕.๙๐ 

รวมรายรับ ๕,๘๖๕,๖๕๕.๐๐ รวมรายจ่าย ๓,๕๖๙,๑๘๗.๘๘ 
 

งบด าเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ     ๓.๒๗     ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ     ๔๗.๑๘    ของรายรับ 

 
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว  บ้านเช่า  ชุมชนเมืองแออัด
ซึ่งมีความเสี่ยงต่ออบายมุข  และเสพยาเสพติด มีประชากรประมาณ  ๙,๑๔๖ คน บริเวณใกล้เคียง
โดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัด  ตลาด  เทศบาล ชายทะเล อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้าง  ค้าขาย  ท า
ประมง    ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ 
ประเพณีแห่เทยีนพรรษา  ประเพณีตักบาตรเทโวใส่ข้าวต้มหาง  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณี  วัน
ไหลวันสงกรานต์ 
  ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพหลัก คือรับจ้าง  
ร้อยละ ๗๕  ประมง  ร้อยละ  ๒๕ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ  ๙๕  ศาสนา อิสลามร้อยละ ๔ 
ศาสนาคริสต์ ร้อยละ  ๑   ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๗๒,๐๐๐ บาท  
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว   ๕ คน 

 ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
     โรงเรียน อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  เช่น อยู่ใกล้บริเวณวัดประชุมคงคา 

เทศบาลต าบลบางละมุง ให้การช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณโครงการ  กิจกรรมต่าง ๆ  



 
๗ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ที่ให้การบริการด้านสุขภาพและอบรมความรู้ต่าง ๆ ศูนย์ฝึกอาชีพ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง  ที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน 
แหล่งเรียนรู้ภายนอก  และวิทยากรภายนอกจากชุมชน 
๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบางละมุง  ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน 
ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา (๑ ปีการศึกษา) ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น (รวม ๒ภาคเรียน ) 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย 
๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

คณิตศาสตร์ 
๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

วิทยาศาสตร์ 
๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
ประวัติศาสตร์ 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๔๐ 

(๑นก.) 
๔๐ 

(๑ นก.) 
๔๐ 

(๑ นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๘๐ 

(๒นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
ศิลปะ 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๘๐ 

(๒นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
การงานอาชพีและ 

เทคโนโลยี 
๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

ภาษาตา่งประเทศ 
๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 
๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

๘๘๐ 
(๒๑ นก.) 

๘๘๐ 
(๒๑ นก.) 

๘๘๐ 
(๒๑ นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
- ลูกเสือ-เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
-  แนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
- ชมรม –สาธารณประโยชน ์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
สาระเพิ่มเติม ๑๒๐ ชั่วโมง ๑๒๐ ชั่วโมง ๒๐๐ ชั่วโมง 
คอมพิวเตอร์ ๔๐ ชั่วโมง ๔๐ ชั่วโมง ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
หน้าที่พลเมือง ๔๐ ชั่วโมง ๔๐ ชั่วโมง ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
เพิ่มเติมอื่นๆ ๔๐ ขั่วโมง ๔๐ ขั่วโมง ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ ชั่วโมง/ป ี ๑,๒๐๐ ชั่วโมง / ป ี

 
 
๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑) ห้องสมุดมีขนาด  ๕๐ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๒๕๐๐ เล่ม 



 
๘ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

   การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ดิวอ้ี และ ระบบโปรแกรม PLS 3  
จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย  ๗๒๐ คน ต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ  ๖๗.๖๗  ของนักเรียนทั้งหมด 

๒) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน     ๑       ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน     ๒       ห้อง 
   ห้อง E- Learning                จ านวน    ๑        ห้อง 
   ห้องสมุด        จ านวน     ๑       ห้อง 
   ห้องดนตรี/ศิลปะ        จ านวน     ๑       ห้อง 
   หอ้งนาฏศิลป์        จ านวน     ๑       ห้อง 
   ห้องมัลติมเีดีย        จ านวน     ๑       ห้อง 
   ห้อง OTOP        จ านวน     ๑       ห้อง 
   ห้องแนะแนว        จ านวน     ๑       ห้อง 
 ๓) คอมพิวเตอร์ จ านวน  ๗๕  เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน    ๖๖  เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ๖๖ เครื่อง 
   จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  
เฉลี่ย ๕๐๐ คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙๙  ของนักเรียนทั้งหมด 
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ              ๙  เครื่อง 
 ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     
๒. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       
๓. ห้อง E- Learning                    
๔. ห้องสมุด 
๕. ห้องมัลติมีเดีย      
๖. ห้องดนตรี/ศิลปะ   
๗. ห้องนาฏศิลป์   
๘. หอ้ง OTOP 
๙. สวนหย่อมบริเวณโรงเรียน 
๑๐.ห้องแนะแนว 
๑๑.ห้อง Samsung Learning Center 

๔๐๐ 
๘๐๐ 
๓๐๐ 
๙๘๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 
๔๐๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๒๒๐ 
๓๐๐ 

 
 ๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี 



 
๙ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑. ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 
๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
๓. วัดประชุมคงคา 
๔. วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 
๕. สวนนงนุช 
๖. สวนสัตว์เขาเขียว 
๗. สวนเสือศรีราชา 
๘. กลุ่มแม่บ้านชุมชน 
๙. ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๐.อาสาสมัครหมู่บ้าน 
๑๑. ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
๑๒. เทศบาลต าบลบางละมุง 
๑๓. เมืองจ าลองพัทยา 
๑๔ ปลาโลมาโชว์พัทยา 
๑๕. เขาชีจรรย ์
๑๖. วิหารเซียน 
๑๗. ส านักงานสวัสดิการสังคม 
๑๘. ศูนย์ ERIC โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสและโรงเรียนวัดโป่ง 
๑๙. ศูนย์อวกาศศรีราชา 
๒๐.สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง 
๒๑.อุทยานหินล้านปี 
๒๒.ฟาร์มแกะ 

๑๐ 
๖ 

๑๒ 
- 
- 
๑ 
- 
๔ 

๑๐ 
๒ 
๒ 

๑๐ 
- 
- 
- 
- 
๒ 
- 
๓ 
๓ 
- 
๑ 

 ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้แก่ 
   ๖.๑ ชื่อ-สกุล นายภิรมย์  รักความดี        ให้ความรู้เรื่อง การท าสวนกล้วยไม้ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน   ๔    ครั้ง/ปี 
   ๖.๒ ชื่อ-สกุล. นางไพรินทร์  ประวัติ      ให้ความรู้เรื่อง การปลูกผักสวนครัว  สถิติ
การให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๔  ครั้ง/ปี 
   ๖.๓ ชื่อ-สกุล นางละมุน  ประกอบธรรม  ให้ความรู้เรื่อง การท าขนมทองม้วน      
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๓  ครั้ง/ปี 
   ๖.๔ ชื่อ-สกุล  ร้อยต ารวจตรี วรากร  บรรดาศักดิ์ ให้ความรู้เรื่อง  ยาเสพติด 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๓๘ ครั้ง/ปี 
   
๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑๐.๑ ผลงานดีเด่น 



 
๑๐ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

     ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน (ระบุชื่อ) 
 
 
1.เด็กหญิงปิยะธิดา เวฬุวนารักษ์ 
 

 
 

1.เด็กชายฉัตรมงคล  ค าพิมพา 
2.เด็กหญิงฑิฆมัพร  เพียรหาสิน 
3.เด็กชายณภัทร  บุญเรือง 
4.เด็กชายธนกร  ชมพูนุช 
5.เด็กชายนนทพันธ์  ข่อมขันธ ์
6.เด็กชายภานุพงศ์  ลื่นแก้ว 
 
1.เด็กชายณัฐนนท์  เขียวรักษา 
2.เด็กชายเอกพล  พุทธกลาง 
 

ระดับภาค 
ระดับเหรียญทอง 
 
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  
หญิง ม.1-ม.3 
 
ระดับเหรียญเงิน 
การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.
1-ป.3 
 
 
 
 
เข้าร่วม 
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน  
ป.4-ป.6 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ครู(ระบุชื่อ) 
1. นางวันเพ็ญ  วงศาโรจน ์
2.นางสาวสุดใจ  ฝูงใหญ ่
 
  
3.นางสาวปิยวรรณ  พยุงแสนกุล 
 
4.นายพิสิฐชัย  เลิศสมพงษ ์
 
5.ว่าท่ีร้อยตรสีุธน  อาภรณ์หิรญัรศั 
6.นายมนตรี  คู่คดิ 
7.นางขลธิชา  อนันต์นาว ี

 
ครูดีในดวงใจ 
หนึ่งแสนครูดี 
 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รางวัลระดับภาค 
-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทรอ่นนาน ป.4-ป.6 
 
-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ม.1-
ม.3 
-การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-
ป.3 
 

 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



 
๑๑ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

 
 
 
 

 

 
 

นักเรียน (ระบุชื่อ) 
 
1.เด็กชายณัฐนนท์  เขียวรักษา 
2.เด็กชายเอกพล  พุทธกลาง 
1.เด็กหญิงพิชญ์สินี  พุดผัก 
2.เด็กชายอภิชัย  นักท านา 
1.เด็กหญิงชนาภัทร  เขียวรักษา 
2.เด็กหญิงอนัญญา  หอมขจร 
1.เด็กหญิงกาญจนา  เขียวรักษา 
2.เด็กหญิงอรญัตรี  หอมขจร 
1.เด็กชายสุธาศิน  นักท านา 
1.เด็กหญิงปุญญิศา  พรหมบุตร 
1.เด็กหญิงปาลิตา  ร าเรือง 
1.เด็กชายนวพล  อินทร์ปรางค ์
1.เด็กหญิงปัญฑา  ปัญญาคม 
1.เด็กหญิงปิยะธิดา เวฬุวนา  
 
1.เด็กชายฉัตรมงคล  ค าพิมพา 
2.เด็กหญิงฑิฆมัพร  เพียรหาสิน 
3.เด็กชายณภัทร  บุญเรือง 
4.เด็กชายธนกร  ชมพูนุช 
5.เด็กชายนนทพันธ ์ ข่อมขันธ์ 
 
 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรีเขต 3 
ระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 
 
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 
 
การแข่งขันสร้างสรรคภ์าพด้วยการปะตดิ ป.4-ป.6 
 
การแข่งขันสร้างสรรคภ์าพด้วยการปะตดิ ม.1-ม.3 
 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.1-ป.6 
การแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทหญิงม.1-ม.3 
การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชายป.1-ป.6 
การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิงป.1-ป.6 
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง 
 ม.1-ม.3 
การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-
ป.3 
 
 

ส านักเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต๓ 

     ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
รางวัล 

6.เด็กชายภานุพงศ์  ลื่นแก้ว 
 
1.เด็กหญิงปวีณส์ุดา  ส าราญจิตร 
2.เด็กหญิงสดุารตัน์  สานา 
3.เด็กหญิงสุทธิกานต์  โพธ์ิพุ่ม 
              ฯลฯ 

การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-
ป.3 
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 
 
 
นอกจากน้ีได้ระดับเหรียญเงิน 13 เหรียญ 
เหรียญทองแดง 9 เหรียญ 
 

 



 
๑๒ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-เพื่อให้เด็กไดร้ับประสบการณ์
จากการจัดกจิกรรมโครงการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนปฐมวัย 
-เพื่อให้เด็กไดร้ับประสบการณ์
และมีพัฒนาการสมวัย 
 

- กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู ่
- กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม  

จริยธรรม 
- กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน 
- กิจกรรมกีฬาอนุบาลสานสมัพันธ์

นอกโรงเรียน 
- กิจกรรมกีฬาอนุบาลสานสมัพันธ์

นอกโรงเรียน 
- กิจกรรมความรูสู้่พ่อแม่

ผู้ปกครอง 
- กิจกรรมฐานน าความคดิ 
- กิจกรรมหนูน้อยนักออม 

ร้อยละ ๙๖ ของ
นักเรียน ที่เข้าร่วม
ได้รับประสบการณ์ 
และทักษะจากการจัด
กิจกรรมตามโรครง
การ 



 
๑๓ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

๒ 
 

โครงการส่งเสริม
ทักษะวิชาการ 
 
 

- เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและ
ประสบการณ์ในการแข่งขั้น
ทักษะทางวิชาการที่สูงขึ้น 
-เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ 
และได้ประสบการณต์รงอย่าง
หลากหลายจากทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้

- กิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

- กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 

ร้อยละ ๙๐ โรงเรยีนมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน  นักเรียน
สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ห้องเรียน และ 
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

๓ 
 
 
 

โครงการส่งเสริม
กีฬาเพื่อสุขภาพ 
 

เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ
และมีทักษะเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเรียนรู้และจัดท าข้อมลู
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
-เพื่อให้นักเรียนร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรูเ้พิ่มขึ้น 
-เพื่อให้มีความรัก สามัคคี รู้แพ้   
รู้ชนะ  มีน้ าใจเป็นนักกีฬา กล้า
แสดงออก 

- กิจกรรมฝึกซ้อมกีฬา-กรีฑา 
- กิจกรรมกีฬาสีภายใน           
- กีฬา-กรีฑา แข่งขันนอก

สถานศึกษา   

ร้อยละ ๙๘  นักเรียน  
มีความตระหนักและ
สนใจการออกก าลัง
กายมากขึ้นและมี
ความสามารถทางด้าน
กีฬาท่ีสูงขึ้น 

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

๔ 
 
 
 

บริการงานอนามัย
โรงเรียน 
 
 

-เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านกีฬาท่ีเพิ่มขึ้น 
เพื่อให้มีความตระหนักและ
สนใจการออกก าลังกายมากขึ้น 
-เพื่อให้มีความสามารถทางด้าน
กีฬาท่ีสูงขึ้น 

- กิจกรรมส่งเสริมการดื่มนม 
- กิจกรรม อย.น้อย 
- กิจกรรมอาหารกลางวัน 

ร้อยละ ๘๖ นักเรียน
ทุกคน ได้รับบริการ
ด้านสุขภาพ  และ
ได้รับบริการงาน
อนามัยในด้านต่างๆ 

๕ 
 
 
 
 

สัมมนาสร้างเสรมิ
ประสิทธิภาพองค์กร 
 

-เพื่อให้บุคลากรมโีอกาสพัฒนา
ตนเองในการจัดการเรยีนการ
สอน 
- เพื่อเสริมสร้างวสิัยทัศน์ 
วิทยาการและนวัตกรรมให้
บุคลากร  
 -เพื่อสัมมนาสร้างเสริม
ประสบการณ์แล้วน ากลับมา
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอน 

- กิจกรรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร 
- กิจกรรมอบรมธรรมะ      
- กิจกรรมศึกษาดูงาน     กลุ่ม

ย่อย 

ร้อยละ  ๙๑.๗๕  ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
ระบบงานและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
ได้ จากการร่วม
โครงการสัมมนาสรา้ง
เสรมิประสิทธิภาพ
องค์กร 



 
๑๔ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

๖ 
 

สร้างความเข้าใจใน
ทิศทางจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

- เพื่อครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเกิดความรู้ใหม่ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
 - ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตาม
นโยบายที่เข้าร่วมประชุม 

- กิจกรรมเข้าร่วมประชุมเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

ร้อยละ๙๑.๖o จ านวน
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
แนวทางในการจัด
การศึกษา 
 

๗ 
 
 
 
 
 
 

๑.โครงการส่งเสรมิ
ประชาธิปไตย วินัย 
คุณธรรม จรยิธรรม 
ศีลธรรมนักเรียน 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบ วินัย 
คุณธรรมจริยธรรม มีจติอาสา
และการเป็นประชาธิปไตย 
-เพื่อให้นักเรียนสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 

- กิจกรรมงาน  5 ส 
- กิจกรรมงานสภานักเรียน 
- กิจกรรมระเบยีบวินัยใน

สถานศึกษา 
- กิจกรรมเข้าค่ายคณุธรรม

นักเรียน ป.6, ม.2 
- กิจกรรมคา่ยปรับพฤติกรรม  ช้ัน 

ม.1 
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตร

นาร ี

นักเรียนร้อยละ ๘๖ มี
ระเบียบ วินัย 
มีจิตอาสาและมีความ
เป็นประชาธิปไตยใน
สังคมและสามารถอยู่
ในสังคมได้อยา่งมี
ความสุข 

๘ 
 

โครงการพัฒนา
ห้องสมุด 

-จัดหาและซ่อมแซมหนังสือ
ห้องสมุด 
-การใช้ห้องสมุดเพื่อรักการอ่าน 
 

- กิจกรรมจดัหาและซ่อมแซม
หนังสือ 

- กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 

นักเรียนให้ความสนใจ
ในการใช้ห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนและห้องสมุด
มีหนังสือให้ค้นคว้า  
ร้อยละ ๗๓ 

๙ โครงการส่งเสริม
กิจกรรมคณุธรรม 
จริยธรรม และ
ศีลธรรมนักเรียน 

-เพื่อให้หนังสือในห้องสมุดมี
ปริมาณเพิ่มมากข้ึน และ
เพียงพอต่อปริมาณนักเรยีน 
-เพื่อให้หนังสือในห้องสมุดมี
ความคงทนและมีอายุการใช้งาน
นานยิ่งขึ้น 
 -เพื่อให้นักเรียนและครไูด้
ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริม สร้าง
นิสัยรักการอ่านและพัฒนาการ
เรียนรู ้

- กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทย 

- กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธ
ศาสนา 

นักเรียนร้อยละ 
๙๑.๗๕ ปฏิบัตตินเป็น
พลเมืองดีตาม
กฎหมาย  ประเพณี
และวัฒนธรรม 

๑๐ โครงการสนับสนุน
สวัสดิการนักเรียน 

-เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือในด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคม สติปัญญา 
-เพื่อให้นักเรียนได้รับการแก้ไข
ปัญหาด้านการเรียน พฤติกรรม 
สุขภาพอนามัย โดยใช้ 

- กิจกรรมร้านค้าสวัสดิการ 
- กิจกรรมประกันอุบัตเิหตุหมู่

คณะ 
- กิจกรรมทุนการศึกษา 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรยีน 
- กิจกรรมงานแนะแนว 

นักเรียนร้อยละ 
๘๗.๕๐ ไดร้ับการ
แก้ไขพฤติกรรมและ
ปัญหาการเรียนอยู่ใน 
โรงเรียนและสังคมได้
อย่างมีความสุข 



 
๑๕ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

-กระบวนการระบบดูแล
ช่วยเหลือ 

๑๑ 
 
 
 

โครงการสนับสนุน
เฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง
ในสถานศึกษา 

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนไดร้ับการ
ดูแลช่วยเหลือในด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคม สติปัญญา 
-เพื่อให้นักเรียนได้รับการแก้ไข
ปัญหาด้านการเรียน พฤติกรรม 
สุขภาพอนามัย  

- กิจกรรมการป้องปรามยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

- กิจกรรมTo Be Number One 

นักเรียน ร้อยละ ๘๕  
ได้รับการดูแลและ
ช่วยเหลือแก้ไขปญัหา
ตามสภาพปัญหา 
สามารถอยู่ใน 
โรงเรียนและสังคมได ้

๑๒ 
 

โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์
โรงเรียนและบา้น 

-เพื่อให้ผู้ปกครองไดเ้ข้าใจแนว
ทางการจัดการศึกษา 
- เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียน
ปฏิบัติตามกรอบของการจดั
การศึกษาของโรงเรยีนในทิศทาง
เดียวกัน 
 

- กิจกรรมวันปฐมนิเทศ ผู้ปกครองเข้าใจแนว
ทางการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในทิศทาง
เดียวกัน ร้อยละ 
๘๓.๒๕  

๑๓ โครงการ
ประชาสมัพันธ์
ความส าเร็จสู่ชุมชน 

เพื่อให้ชุมชนได้เล็งเห็น
ความส าคญัของการศึกษา 
- เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชนศรัทธาในจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 
 

- กิจกรรมแห่งความส าเร็จ 
- กิจกรรมสารสัมพันธ์ 

นักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้รับข่าวสาร 
ส่งเสริมความเข้าใจท่ีดี
ต่อกัน  ร้อยละ  ๘๒.๕ 

๑๔ พัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ
และมีทักษะเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเรียนรู้และจัดท าข้อมลู
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
-เพื่อให้นักเรียนร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรูเ้พิ่มขึ้น 
 

- กิจกรรมการผลิตสื่อเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู ้

- กิจกรรมจดัท าเครื่องมือการวิจัย
ในช้ันเรียน 

- กิจกรรม TEM (ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์) 

- กิจกรรม ติว O-NET 
- กิจกรรมจดัท าข้อมูลสารสนเทศ

คุณภาพผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ 

ครูมีความรู้ความ
เข้าใจและทักษะ
เกี่ยวกับวิธีการจัดการ
เรียนการสอน ให้
นักเรียนคิดเป็นและ
จัดท าข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ  ร้อยละ 
๘๗.๕๐   

 
 
 
 
 



 
๑๖ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

 
 
 
 
 
๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา๒๕๕๗) 
 ๑๑.๑ ระดับการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด * 
ด้า               ด้านคุณภาพผู้เรียน  
                   มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย     

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

ม                 มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
ม                 มาตรฐานที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม       ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

                   มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา       
         

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มา                มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาต         มาตรฐานที่ ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

                    มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 มาตรฐานที่ ๗  แนวการจัดการศึกษา     ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
ม              มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มา               มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตร         มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้

สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

                 มาตรฐานมาตรการส่งเสริม 
มา                 มาตรฐานที่ ๑๑  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย แนวทางการ 

ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 



 
๑๗ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

๑๑.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  * ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา
๒๕๕๗) * 

 ให้บันทึกระดับคุณภาพ เช่น พอใช้  ดี    ตามผลประเมิน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด * 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๓   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองรักเรียนรู้ และ พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง 

ดีมาก ดีมาก 

   มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 

ดีมาก ดี 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

ดีมาก ดีเยี่ยม 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธภิาพและเกิดประสิทธผิล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง 
ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

ดีมาก ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ดีมาก ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน พัฒนาเต็มศักยภาพ 

ดีมาก ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 



 
๑๘ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด * 
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

 
ดีมาก 

 
ดีเยี่ยม 

ด้านมาตรการส่งเสริม   
มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา (รอบสาม) 
๑๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย  

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยั 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 

ต้อ
งป

รับ
ปร

ุงเร
่งด่

วน
 

ต้อ
งป

รับ
ปร

ุง 

พอ
ใช

 ้

ดี 

ดีม
าก

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน      
ตัวบ่งช้ีที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการดา้นร่างกายสมวยั      
ตัวบ่งช้ีที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการดา้นอารมณ์และจติใจสมวัย      



 
๑๙ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยั 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 

ต้อ
งป

รับ
ปร

ุงเร
่งด่

วน
 

ต้อ
งป

รับ
ปร

ุง 

พอ
ใช

 ้

ดี 

ดีม
าก

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการดา้นสังคมสมวัย          
ตัวบ่งช้ีที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการดา้นสติปัญญาสมวัย       
ตัวบ่งช้ีที่ ๕  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในช้ันต่อไป      
ตัวบ่งช้ีที่ ๖  ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ      
ตัวบ่งช้ีที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา      
ตัวบ่งช้ีที่ ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน      
กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ ์      
ตัวบ่งช้ีที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วสิัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศกึษา 
     

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์   
ของสถานศึกษา                         

     

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม      
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา      
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒  ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

     

คะแนนรวม ๙๓.๒๗ 
ระดับ ดีมาก 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ   ดีมาก    โดยมีค่าเฉลี่ย  ๙๓.๒๗ 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ....................................................................... 

 



 
๒๐ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

๑๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 

ต้อ
งป

รับ
ปร

ุงเร
่งด่

วน
 

ต้อ
งป

รับ
ปร

ุง 

พอ
ใช

 ้

ดี 

ดีม
าก

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน      

ตัวบง่ช้ีที่ ๑  ผู้เรียนมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี      
ตัวบ่งช้ีที่ ๒  ผู้เรียนมคีุณธรรม จรยิธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค ์      
ตัวบ่งช้ีที่ ๓  ผู้เรียนมคีวามใฝรู่้ และเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง                         
ตัวบ่งช้ีที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น       
ตัวบ่งช้ีที่ ๕  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน      
ตัวบ่งช้ีที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
ตัวบ่งช้ีที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา      
ตัวบ่งช้ีที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคณุภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด      

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ ์      

ตัวบ่งช้ีที่ ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศกึษา 

     

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐  ผลการพฒันาตามจดุเนน้และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา                         

     

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม      
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา      
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒  ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

     

คะแนนรวม ๘๓.๗๘ 
ระดับ ด ี

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ .........ดี..... โดยมีค่าเฉลี่ย.....๘๓.๗๘...........   

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ....................................................................... 

 
 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอก 
จุดเด่น ระดับปฐมวัย 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 



 
๒๑ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อ
ในขั้นต่อไป  มีการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษาให้เด็ก “รักษ์มวยไทย” มีการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้ “ไหว้งาม  สวนสวย  มวยไทยเด่น”  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษ
เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
 ๒.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  และการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 
 ๓.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ๔.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 

จุดควรพัฒนา ระดับปฐมวัย 
 ๑.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
 เด็กมีความใฝ่รู้สมวัย  ในด้านการรักการอ่านและความใฝ่รู้ 
 ๒.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 การจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารเรียน  เฉพาะอย่างยิ่ง  ด้านที่พักส าหรับเด็กป่วย 
 ๓.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 การส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านสติปัญญาด้านการจัดกิจกรรมให้เด็กสืบค้นตั้งค าถาม
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว  และการจัดกิจกรรมบูรณาการเป็นรายกลุ่ม  ให้เด็กพัฒนาความคิดรวบยอด  
และทักษะด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษา  สังคม  ดนตรีและกีฬา 
 จุดเด่น ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  
พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  มีการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  มีการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น 
 ๒.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  มีการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 
 ๓.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๔.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาต้นสังกัด 



 
๒๒ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน    

จุดควรพัฒนา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 ๑.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
 -ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 -ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด 
 -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๒.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
 ๓.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 -สถานศึกษาน าผลการประเมินไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 
 -ประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูด้านการวิเคราะห์  ผลการประเมินและ
น าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้าของ
ตนเองและน าผลมาปรับปรุงพัฒนา 
๑๓.ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 
 โอกาส 
 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  การศึกษาค้นคว้า  มี
หน่วยงานของรัฐ  คือ  เทศบาลต าบลบางละมุง  ให้การช่วยเหลือสนับสนุนในด้านงบประมาณ  
โครงการและกจิกรรมต่างๆ ในด้านแหล่งเรียนรู้  เช่น  ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเทพฯ 
วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง  ซึ่งสามารถแก้ปัญหา  การขาดแคลนบุคลากรได้ระดับหนึ่ง 
 อุปสรรค 
 ผู้ปกครองบางกลุ่มให้ความส าคัญต่อการศึกษาน้อยและขาดความรู้ในการพัฒนาเด็กให้มี
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 

ตอนที่ ๒  
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

นางวันทนีย์  หาเงิน 
๑. การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนอนุบาลบางละมุง แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  ๔  ด้าน 
ได้แก่ด้าน การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานงบประมาณและแผน    
การบริหารงานทั่วไป   ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตาม
กระบวนการ PDCA 
    

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลบางละมุง 
     
                                                                   
                    นายพรเลิศ  เลามีชัยเจริญ  
    
                                                                             
                                                        นายลิขิต  สิรีมณีรัตน์  ประธาน 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 



 
๒๓ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

                                                                   
 
 
  
   
  
 
 

นางอารีรัตน์  วีระสวัสดิ ์      นางวันเพ็ญ วงศาโรจน์               นางพรพมิล  แย้มศร ี                     นางวันทนีย์  หาเงิน            
 

แผนภาพที่ ๔   โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ภายในปีการศึกษา 2561 มุ่งเน้น พัฒนาคุณภาพ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บริหารอย่างมี
ระบบและมีส่วนร่วม  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ สร้างพื้นฐานความรู้ประชาคมอาเซียน  

 

 พันธกิจ (Mission) 
1. เร่งรัดปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม และการเรียนรู้ด้านวิชาการตามศักยภาพของผู้เรียน 
3. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้ชัดเจน  
4. จัดสร้าง/ปรับปรุง อาคาร ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้

สวยงาม และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5. จัดกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
6. ส่งเสริมให้นักเรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน 
7. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ตามวัยสู่ประชาคมอาเซียนในระดับที่สูงขึ้น 
8. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
9. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างท่ัวถึง 

เป้าหมาย 

ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป 

นางชลธิชา  อนันต์นาว ี  นางพรพิมล  แย้มศรี 



 
๒๔ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

1.นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
 2.นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 3.มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
 4.โรงเรียนมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
ปรัชญาโรงเรียน  รากฐานของชีวิตคือการศึกษา 

ค าขวัญ   สุขภาพดี    รู้คิด    มีจิตอาสา 

อัตลักษณ์  รักษ์มวยไทย 

เอกลักษณ์  ไหว้สวย    มวยไทยเด่น 

สัญลักษณ์โรงเรียน รูปดอกบัว 

สีประจ าโรงเรียน  ชมพู    เทา 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์  (ต้นคูน) 
๓.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
มีทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข  ครูมีความเป็นครูมืออาชีพที่สามารถพัฒนาผู้เรียน
ได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 
๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๑ 
สนับสนุนกิจกรรมเสริมวิชาการสู่ห้องเรียน 
 กลยุทธ์ที่ ๒ 
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนเพ่ือความพร้อมตามวัย 
 กลยุทธ์ที่ ๓ 
สร้างเสริมประสิทธิภาพองค์กร 
 กลยุทธ์ที่ ๔ 
ส่งเสริมระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรม 
 กลยุทธ์ที่ ๕ 
สร้างเสริมระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน 
 กลยุทธ์ที่ ๖ 
เน้นประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๕ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

 
 
 
 
 
๕. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนกิจกรรมเสริมวิชาการสู่ห้องเรียน 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
๒.โครงการส่งเสรมิ
ทักษะวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
๓.พัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อให้เด็กไดร้ับประสบการณ์
จากการจัดกจิกรรมโครงการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนปฐมวัย 
-เพื่อให้เด็กไดร้ับประสบการณ์
และมีพัฒนาการสมวัย 
 

- เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและ
ประสบการณ์ในการแข่งขั้น
ทักษะทางวิชาการที่สูงขึ้น 
-เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ 
และได้ประสบการณต์รงอย่าง
หลากหลายจากทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
 
-เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ
และมีทักษะเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเรียนรู้และจัดท าข้อมลู
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
-เพื่อให้นักเรียนร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในแต่
ละกลุม่สาระการเรยีนรู้เพิม่ขึ้น 
 

 - เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับทักษะ และ
ประสบการณ์จากโครงการพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียน 
 -เด็กปฐมวัย ครู ผู้ปกครอง มีความ
พึงพอใจต่อการด า เนินโครงการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

 
 - นักเรียนทุกคนตั่งแต่ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 และ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1–3ไดร้ับความรู้และ
ทักษะ กระบวนการทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้
-นักเรียนมีความพึงพอใจในโครงการ
ส่งเสริมทักษะวิชาการ อยู่ในระดับดี 
 
-. ครูทุกคนมีการพัฒนาการเรยีนการ
สอนและจดัท าข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ 
- .นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิที่ดีขึ้น 
-. ครูความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ
เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้  และ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
- .นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมท าให้การเรียนดีขึ้นไป 

 

มาตรฐานที่ ๑,๒,๓,๔,๖,๗  
ตัวบ่งช้ีที ่
๑.๒,๑.๔,๒.๔,๓.๑,๓.๔,๔.๑ 
๕.๗,๕.๘,๗.๔ 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๓,๔,๕,๖  
ตัวบ่งช้ีที ่  ๓.๑-๓.๔ 
             ๔.๑-๔.๔  
             ๕.๑-๕.๒           
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๕,๗,๑๒  
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑,๕๒,๕.๓,๕.๔ 
            ๗.๒,๗.๓,๗.๔,๗.๕ 
            ๑๒.๓,๑๒.๕ 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๖ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนเพื่อความพร้อมตามวัย 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการส่งเสรมิ
กีฬาเพื่อสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.โครงการบริการ
งานอนามัยโรงเรียน 
 
 
 

-เพื่อให้มีความรัก สามัคคี รู้แพ้   
รู้ชนะ  มีน้ าใจเป็นนักกีฬา กล้า
แสดงออก 
-เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านกีฬาท่ีเพิ่มขึ้น 
เพื่อให้มีความตระหนักและสนใจ
การออกก าลังกายมากข้ึน 
-เพื่อให้มีความสามารถทางด้าน
กีฬาท่ีสูงขึ้น 
 
-เพื่อให้นักเรียนได้รับบริการงาน
อนามัยในด้านต่างๆเพื่อให้มี
ความรู้ความสามารถทางด้านกีฬา
ที่เพ่ิมขึ้น 
-เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแล
สุขอนามัยสมบูรณ ์
-เพื่อให้มีความสามารถทางด้าน
กีฬาท่ีสูงขึ้น 
 

- นักเรียนช้ันอนุบาล – 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้เข้าร่วม
กิจกรรม อย่างหลากหลาย
คุณภาพ 
 - นักเรียน ครู  ผู้ปกครองมี
ความพอใจในระดับดีขึ้นไป 
  
 
 
 
 - นักเรยีนทุกคน ไดร้ับบริการ
ด้านสุขภาพ  
 นักเรียนมคีวามพึงพอใจจาก
การรับบริการดา้นสุขภาพใน
ระดับดีขึ้นไป  

มาตรฐานที่  ๑,๖,๑o,๑๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1,1.4-1.6, 
6.2,6.3,10.3, 
11.2 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๑  
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ -๑.๓ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่  ๓ ส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 



 
๒๗ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรม  
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการส่งเสรมิ
ประชาธิปไตย วินัย 
คุณธรรม จรยิธรรม 
ศีลธรรมนักเรียน 

-เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบ วินัย 
คุณธรรมจริยธรรม มีจติอาสาและ
การเป็นประชาธิปไตย 

 - นักเรียนช้ัน ป.1-6 และ ม.1-3  ทุก
คนได้เข้าร่วมกิจกรรม 
   - นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมตามโครงการในระดับดีขึน้ไป 

มาตรฐานที
1,2,3,4,6,7,8,9,10,1 
ตัวบ่งช้ีที่  
1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

ของโครงการ/กิจกรรม 
๑.โครงการโครงการสัมมนา
สร้างเสริมประสิทธิภาพ
องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
๒.โครงการสร้างความเข้าใจ
ในทิศทางการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

-เพื่อให้บุคลากรมโีอกาสพัฒนา
ตนเองในการจัดการเรยีนการ
สอน 
- เพื่อเสริมสร้างวสิัยทัศน์ 
วิทยาการและนวัตกรรมให้
บุคลากร  
 -เพื่อสัมมนาสร้างเสริม
ประสบการณ์แล้วน ากลับมา
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอน 
- เพื่อครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเกิดความรู้ใหม่ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
 - ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตาม
นโยบายที่เข้าร่วมประชุม 
 
 

 - ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน เกิดความรูค้วาม
เข้าใจจากโครงการสมัมนา
สร้างเสริมประสิทธิภาพ
องค์กร  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียน
การสอน 
 
 
 
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน เข้าร่วมประชุม
เพื่อรับทราบนโยบายในการ
จัดการเรียนการสอน 
 -ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน มีความพึงพอใจ
ในระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 – 7.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๗,๙ 
ตัวบ่งช้ีที ่ 7.1-7.9, 
             9.1-9.2        



 
๒๘ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
๒.โครงการพัฒนา
ห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.โครงการส่งเสรมิ
คุณธรรม และ
จริยธรรม ศีลธรรม
นักเรียน 
 

-เพื่อให้นักเรียนสามารถอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
-จัดหาและซ่อมแซมหนังสือห้องสมุด 
-การใช้ห้องสมุดเพื่อรักการอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เพื่อให้หนังสือในห้องสมุดมีปริมาณ
เพิ่มมากข้ึน และเพียงพอต่อปริมาณ
นักเรียน 
-เพื่อให้หนังสือในห้องสมุดมีความ
คงทนและมีอายุการใช้งานนานยิ่งข้ึน 
 -เพือ่ให้นักเรียนและครไูด้ร่วมกันจัด
กิจกรรมส่งเสริม สร้างนิสยัรักการ
อ่านและพัฒนาการเรียนรู ้

 
 
 
 
 
-นักเรียนประถมศึกษา 
-มัธยมศึกษา ทุกคน มาใช้บริการ
ห้องสมุดเพิ่มสูงขึ้น 
-นักเรียนประถมศึกษา 
-มัธยมศึกษา ทุกคน ศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา         

      - การใช้ห้องสมุดของนักเรยีนเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

  -นักเรียนทุกคน ได้รับความรู้และ 
ทักษะจากโครงการส่งเสริมกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สังคมศึกษา 
- นักเรียนมีความพึงพอใจระดับดมีาก 
 
 
 
 
 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 
4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 
6.3,7.5,7.8,8.3,8.5, 
9.3,10.1, 10.3,10.4 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๓,๔  
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1-3.4 
             4.1 
 

 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 1, 2, 6 
ตัวบ่งช้ีที่  1.1-1.6 
               2.1-2.2 
               6.1-6.2 

 

กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการสนับสนุน
สวัสดิการนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
๒.โครงการสนับสนุน

-เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการดแูล
ช่วยเหลือในด้านรา่งกาย จิตใจ 
สังคม สตปิัญญา 
-เพื่อให้นักเรียนได้รับการแก้ไข
ปัญหาด้านการเรียน พฤติกรรม 
สุขภาพอนามัย โดยใช้ 
-กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- เพื่อให้นักเรียนทุกคนไดร้ับการ

-  นักเรียนทุกคนไดเ้ข้าร่วมโครงการ
ระบบช่วยเหลือนักเรยีน 
 - ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความ
พอใจในระดับดีขึ้นไป 
 
 
 
 
-นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลด้าน
ร่างกายอารมณ์ สังคม  มีสุขภาพ

มาตรฐานที ่
1,2,6,7,9,10,11 

ตัวบ่งช้ีที ่ 1.1,2,3,4,5,6            
6.1,2,3,4,7.3,6,9.3 
10.6 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๑,๒,๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑,๒,๓  



 
๒๙ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

เฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง
ในสถานศึกษา 
 
 

ดูแลช่วยเหลือในด้านร่างกาย จิตใจ 
สังคม สตปิัญญา 
-เพื่อให้นักเรียนได้รับการแก้ไข
ปัญหาด้านการเรียน พฤติกรรม 
สุขภาพอนามัย  

สมบูรณ์แข็งแรง  
-ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดบัดี
ขึ้นไป 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๖ เน้นประชาสัมพันธ์เชิงรุก   
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการ
ความสัมพันธ์
โรงเรียนและบา้น 
 
 
 
๖.โครงการ
ประชาสมัพันธ์
ความส าเร็จสู่ชุมชน 
 
 

-เพื่อให้ผู้ปกครองไดเ้ข้าใจแนว
ทางการจัดการศึกษา 
- เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียน
ปฏิบัติตามกรอบของการจดั
การศึกษาของโรงเรยีนในทิศทาง
เดียวกัน 
- เพื่อให้ชุมชนได้เล็งเห็นความส าคัญ
ของการศึกษา 
- เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชนศรัทธาในจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
 

-นักเรียนทุกคนสามารถศึกษาได้
อย่างเต็มศักยภาพ  
-ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดบัดี
ขึ้นไป 
 
 
- นักเรียนทุกคนสามารถศึกษาได้
อย่างเต็มศักยภาพ  
- ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับ
ดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่  
         5,6,7,8 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1,2 
              6.1,2,3 
              7.2,5 
              8.2,5 
 
มาตรฐานที ่     
5,6,7,8,9,12 
ตัวบ่งช้ีที่  5.1,2 
            6.1,2,3 
            7.2,5 
            8.2,5 
 

 



 
๓๐ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
  กลยุทธ์ที่  ๑ สนับสนุนกิจกรรมเสริมวิชาการสู่ห้องเรียน 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการ
พัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
๒.โครงการส่งเสรมิ
ทักษะวิชาการ 
 
 
 
 

- ห้องเรียนน่าอยู ่
- ส่งเสริคณุธรรมจริยธรรม 
- หนูน้อยรักการอ่าน 
- กีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์นอก
โรงเรียน 
- ความรู้สู่พ่อแมผู่้ปกครอง 
-  กิจกรรมน าความคิดหนูน้อย 
นักออม 
 
 
- การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
- กิจกรรมเปดิบ้านวิชาการ 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
 
 

 - เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับทักษะ 
และประสบการณ์จากโครงการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน 
 -เด็กปฐมวัย ครู ผู้ปกครอง มีความ
พึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

 
 
 - นักเรียนทุกคนตั่งแต่ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 และ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1–3ไดร้ับความรู้
และทักษะ กระบวนการทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

มาตรฐานที่ ๑,๒,๓,๔,๖,๗  
ตัวบ่งช้ีที ่
๑.๒,๑.๔,๒.๔,๓.๑,๓.๔,๔.๑ 
๕.๗,๕.๘,๗.๔ 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๓,๔,๕,๖  
ตัวบ่งช้ีที ่  ๓.๑-๓.๔ 
             ๔.๑-๔.๔  
             ๕.๑-๕.๒           
 
 



 
๓๑ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

 
 
 
๓.พัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-กิจกรรมการผลิตสื่อเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู ้
- กิจกรรมจัดท าเครื่องมือการวิจัย
ในช้ันเรียน 
- กิจกรรม TEM (ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์) 
- กิจกรรม ติว O-NET 
- กิจกรรมจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
คุณภาพผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ 

-นักเรียนมีความพึงพอใจในโครงการ
ส่งเสริมทักษะวิชาการ อยู่ในระดับดี 
 
-. ครูทุกคนมีการพัฒนาการเรยีน
การสอนและจัดท าข้อมลูสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ 
- .นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิที่ดีขึ้น 
-. ครูความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ
เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ และ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
- .นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมท าให้การเรียนดีขึ้นไป 

 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๕,๗,๑๒  
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑,๕๒,๕.๓,๕.๔ 
            ๗.๒,๗.๓,๗.๔,๗.๕ 
            ๑๒.๓,๑๒.๕ 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่  ๒ ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนเพื่อความพร้อมตามวัย 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการส่งเสรมิ
กีฬาเพื่อสุขภาพ 
 
 
 
 
 
๒.โครงการบริการ
งานอนามัยโรงเรียน 
 
 
 

-ฝึกซ้อมกีฬา-กรีฑา 
-กีฬาสีภายใน 
-กีฬา-กรีฑาแข่งขันนอก
สถานศึกษา       
 
     
 
-ส่งเสรมิการดื่มนม 
-กิจกรรม อย.น้อย 
-อาหารกลางวัน 
 

- นักเรียนช้ันอนุบาล – มัธยมศึกษาปีท่ี 
3 ได้เข้าร่วมกจิกรรม อย่างหลากหลาย
คุณภาพ 
 - นักเรียน ครู  ผู้ปกครองมคีวามพอใจ
ในระดับดีขึ้นไป 
 

  
 - นักเรยีนทุกคน ไดร้ับบริการด้าน
สุขภาพ  
 นักเรียนมคีวามพึงพอใจจากการรับ
บริการดา้นสุขภาพในระดับดีขึ้นไป
  

มาตรฐานที่  ๑,๖,๑o,๑๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1,1.4-1.6, 
6.2,6.3,10.3, 
11.2 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๑  
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ -๑.๓ 
 
 

กลยุทธ์ที่  ๓ ส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการพัฒนาครูและ - สัมมนา พัฒนาบุคลากร  - ครูและบุคลากรทางการ มาตรฐานที่ ๗ 



 
๓๒ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรม  

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการส่งเสรมิ
ประชาธิปไตย วินัย 
คุณธรรม จรยิธรรม 
ศีลธรรมนักเรียน 
 
 
 
 
 
๒.โครงการพัฒนา
ห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.โครงการส่งเสรมิ
คุณธรรม และ

- งาน 5 ส. 
- งานสภานักเรียน 
- ระเบียบวินยัใน

สถานศึกษา 
- เข้าค่ายคณุธรรมนักเรยีน 

ป.6 และม.2 
- อบรมคุณธรรม จริยธรรม 

 
 
-จัดหาและซ่อมแซมหนังสือห้องสมุด 
-การใช้ห้องสมุดเพื่อรักการอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
-วันเด็กแห่งชาต ิ

 - นักเรียนช้ัน ป.1-6 และ ม.1-3  ทุก
คนได้เข้าร่วมกิจกรรม 
   - นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมตามโครงการในระดับดีขึน้ไป 
 
 
 
 
-นักเรียนประถมศึกษา 
-มัธยมศึกษา ทุกคน มาใช้บริการ
ห้องสมุดเพิ่มสูงขึ้น 
-นักเรียนประถมศึกษา 
-มัธยมศึกษา ทุกคน ศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา         

      - การใช้ห้องสมุดของนักเรยีนเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

 
  -นักเรียนทุกคน ได้รับความรู้และ 
ทักษะจากโครงการส่งเสริมกลุ่มสาระ

มาตรฐานที
1,2,3,4,6,7,8,9,10,1 

ตัวบ่งช้ีที่  
1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 
4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 
6.3,7.5,7.8,8.3,8.5, 
9.3,10.1, 10.3,10.4 
 
 
มาตรฐานที่ ๓,๔  
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1-3.4 
             4.1 
 

 
 
 
 
 
 

บุคลากร 
 
 
 
 
 
๒.โครงการสร้างความเข้าใจ
ในทิศทางการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

- กิจกรรมอบรมธรรมะ 
- ศึกษาดูงานกลุ่มย่อย 
 
 
 
 
- ประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน 
- ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 
 

ศึกษาทุกคน เกิดความรูค้วาม
เข้าใจจากโครงการสมัมนา
สร้างเสริมประสิทธิภาพ
องค์กร  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียน
การสอน 
 
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน เข้าร่วมประชุม
เพื่อรับทราบนโยบายในการ
จัดการเรียนการสอน 
 -ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน มีความพึงพอใจ
ในระดับดีขึ้นไป 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 – 7.9 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๗,๙ 
ตัวบ่งช้ีที ่ 7.1-7.9, 
             9.1-9.2    



 
๓๓ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

จริยธรรม ศีลธรรม
นักเรียน 
 

-การไหว้คร ู
-อาเซียน 
-วันแม่แห่งชาติ 
-วันลอยกระทง 
-วันพ่อแห่งชาติ 
-วันมาฆบูชา 
-วันวิสาขบูชา 
-วันอาสาฬหบูชา 

การเรยีนรู้สังคมศึกษา 
- นักเรียนมีความพึงพอใจระดับดมีาก 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1, 2, 6 
ตัวบ่งช้ีที่  1.1-1.6 
               2.1-2.2 
               6.1-6.2 

 

 
กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการสนับสนุน
สวัสดิการนักเรียน 
 
 
 
 
 
๒.โครงการสนับสนุน
เฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง
ในสถานศึกษา 
 
 

- ร้านค้าสวสัดิการ 
- ประกันอุบัติเหตุหมูค่ณะ 
- ทุนการศึกษา 
- เยี่ยมบ้านนักเรียน 
- แนะแนวการศึกษา 
-  
- การป้องปรามยาเสพติด

และเฝ้าระวัง 
- อบายมุขในสถานศึกษา 
- To Be Namber One 

 
 

-  นักเรียนทุกคนไดเ้ข้าร่วมโครงการ
ระบบช่วยเหลือนักเรยีน 
 - ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความ
พอใจในระดับดีขึ้นไป 
 
 
 
-นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลด้าน
ร่างกายอารมณ์ สังคม  มีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง  
-ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดบัดี
ขึ้นไป 

มาตรฐานที ่
1,2,6,7,9,10,11 

ตัวบ่งช้ีที ่ 1.1,2,3,4,5,6            
6.1,2,3,4,7.3,6,9.3 
10.6 
 
 
มาตรฐานที่ ๑,๒,๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑,๒,๓  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๖ เน้นประชาสัมพันธ์เชิงรุก   

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการ
ความสัมพันธ์

- วันปฐมนิเทศ 
- วันปัจฉิมนิเทศ 

-นักเรียนทุกคนสามารถศึกษาได้อย่าง มาตรฐานที่  
         5,6,7,8 



 
๓๔ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

โรงเรียนและบา้น 
 
 
๖.โครงการ
ประชาสมัพันธ์
ความส าเร็จสู่ชุมชน 
 
 
 

 
 
 

- วันแห่งความส าเร็จ 
- วารสารสัมพันธ์ 

 
 

เต็มศักยภาพ  
-ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดบัดี
ขึ้นไป 
 
- นักเรียนทุกคนสามารถศึกษาได้
อย่างเต็มศักยภาพ  
- ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไป 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1,2 
              6.1,2,3 
              7.2,5 
              8.2,5 
มาตรฐานที ่     
5,6,7,8,9,12 
ตัวบ่งช้ีที่  5.1,2 
            6.1,2,3 
            7.2,5 
            8.2,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๕ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย (๑๑ มาตรฐาน ๕๑ ตัวบ่งช้ี) 
 

ที ่ มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน

/ครู
ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ (จ านวนนักเรียน/ครู) 
ร้อยละ/
ระดับที่
ได้ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน         
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความ 
หมาย ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน (4 มาตรฐาน 16 ตัวบ่งช้ี) 20 19.57 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  5 4.95 5 ดีเยี่ยม 
1.1 มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 190 0 0 53 67 70 100 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 
1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 190 0 1 42 89 58 99.47 1.5 1.49 5 ดีเยี่ยม 
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 190 0 1 27 126 36 99.47 1.5 1.49 5 ดีเยี่ยม 
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 

อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 190 0 6 63 104 17 96.84 1 0.97 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  5 4.92 5 ดีเยี่ยม 
2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อ

ตนเอง 190 0 0 27 118 45 100 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 
2.2 มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 190 0 6 72 78 34 96.84 1 0.97 5 ดีเยี่ยม 
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสม

กับวัย 190 0 4 54 93 39 97.89 1 0.98 5 ดีเยี่ยม 



 
๓๖ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

ที ่ มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน

/ครู
ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ (จ านวนนักเรียน/ครู) 
ร้อยละ/
ระดับที่
ได้ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน         
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความ 
หมาย ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว 
และรักธรรมชาติ 190 0 3 43 79 65 98.42 2 1.97 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  5 4.85 5 ดีเยี่ยม 
3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอน

ของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 190 3 5 57 91 34 95.79 2 1.92 5 ดีเยีย่ม 
3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลอื

แบ่งปัน 190 0 4 31 82 73 97.89 1 0.98 5 ดีเยี่ยม 
3.3 เล่นและทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 190 0 4 36 97 53 97.89 1 0.98 5 ดีเยี่ยม 
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ

ศาสนาที่ตนนับถือ 190 0 4 41 08 37 97.89 1 0.98 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  5 4.85 5 ดีเยี่ยม 
4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่าง

ตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 190 0 6 60 96 28 96.84 1 0.97 5 ดีเยี่ยม 
4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ 

ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 190 0 5 62 85 38 97.37 1 0.97 5 ดีเยี่ยม 
4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 190 0 5 54 84 47 97.37 1 0.97 5 ดีเยี่ยม 



 
๓๗ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

ที ่ มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน

/ครู
ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ (จ านวนนักเรียน/ครู) 
ร้อยละ/
ระดับที่
ได้ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน         
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความ 
หมาย ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

4.4 มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 190 0 8 42 106 35 95.81 1 0.96 5 ดีเยี่ยม 

4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 190 0 5 33 97 55 97.37 1 0.97 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (4 มาตรฐาน 28 ตัวบ่งชี้)     
มาตรฐานที่ 5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  20 20 5 ดีเยี่ยม 
5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และ

ธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ ในการจัดประสบการณ์ 8 0 0 0 5 3 100 2 2 5 ดีเยี่ยม 

5.2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่ 8 0 0 0 7 1 100 2 2 5 ดีเยี่ยม 

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัย
เชิงบวก 8 0 0 0 7 1 100 2 2 5 ดีเยี่ยม 

5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 8 0 0 2 6 0 100 2 2 5 ดีเยี่ยม 



 
๓๘ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

ที ่ มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน

/ครู
ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ (จ านวนนักเรียน/ครู) 
ร้อยละ/
ระดับที่
ได้ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน         
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความ 
หมาย ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย 
และสรุปรายงานผลพัฒนาการของ
เด็กแก่ผู้ปกครอง 8 0 0 0 3 5 100 2 2 5 ดีเยี่ยม 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ
การจัดประสบการณ์ 8 0 0 1 7 0 100 2 2 5 ดีเยี่ยม 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา 8 0 0 0 1 7 100 2 2 5 ดีเยี่ยม 

5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และ
ผู้ปกครอง 8 0 0 0 1 7 100 2 2 5 ดีเยี่ยม 

5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถใน
ด้านการศึกษาปฐมวัย 

8 0 0 2 6 0 100 2 2 5 ดีเยี่ยม 
5.10 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามา

ไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก 8 0 0 0 5 3 8 2 2 5 ดีเยี่ยม 

 



 
๓๙ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

 
 
 
 

ที ่ มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ระดับคุณภาพ 
ค่า

น้ าหนัก 
คะแนน         
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความ 
หมาย 

ปรับ 
ปรุง 
(1) 

พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

มาตรฐานที่ 6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล 20 19.70 5 ดีเยี่ยม 
6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย      3 2.40 4 ดีมาก 
6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย      3 3 5 ดีเยี่ยม 

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ
จัดการ      3 2.70 5 ดีเยี่ยม 

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา      3 3 5 ดีเยี่ยม 

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ      3 3 5 ดีเยี่ยม 

6.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา      3 3 5 ดีเยี่ยม 



 
๔๐ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

ที ่ มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ระดับคุณภาพ 
ค่า

น้ าหนัก 
คะแนน         
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความ 
หมาย 

ปรับ 
ปรุง 
(1) 

พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย      2 1.80 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 7  แนวการจัดการศึกษา 20 18.08 5 ดีเยี่ยม 
7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ      4 3.84 5 ดีเยี่ยม 
7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วม   ทุกฝ่ายตระหนักและ

เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย      4 3.68 5 ดีเยี่ยม 
7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ

หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย      4 3.84 5 ดีเยี่ยม 
7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง 

ชุมชน และท้องถิ่น      4 3.36 4 ดีมาก 
7.5 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

 
      4 3.36 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด ในกฎกระทรวง 5 4.68 5 ดีเยี่ยม 
8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา      1 1 5 ดีเยี่ยม 



 
๔๑ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

ที ่ มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ระดับคุณภาพ 
ค่า

น้ าหนัก 
คะแนน         
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความ 
หมาย 

ปรับ 
ปรุง 
(1) 

พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

8.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ี มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา      1 1 5 ดีเยี่ยม 

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ      1 1 5 ดีเยี่ยม 

8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      0.5 0.44 5 ดีเยี่ยม 

8.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง      0.5 0.44 4 ดีมาก 

8.6 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 
      1 1 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งช้ี) 5 5 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 5 4.67 5 ดีเยี่ยม 
9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากร

ในสถานศึกษา      2.5 2.17 5 ดีเยี่ยม 



 
๔๒ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

ที ่ มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ระดับคุณภาพ 
ค่า

น้ าหนัก 
คะแนน         
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความ 
หมาย 

ปรับ 
ปรุง 
(1) 

พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน  และองค์กรที่เก่ียวข้อง      2.5 2.5 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้) 5 5 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 10  การพัฒนาสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตาม ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 5 4.80 5 ดีเยี่ยม 
10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา      3 2.88 5 ดีเยี่ยม 

10.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
 
      2 1.92 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม (1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งช้ี) 5 5 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 5 4.80 5 ดีเยี่ยม 
11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับ

การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 
     3 2.88 5 ดีเยี่ยม 

11.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย      2 1.92 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 100 96.30 5 ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ได้คะแนน ๙๗.๔๑  คะแนน  มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม 



 
๔๓ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
4.50 – 5.00 5 ดีเยี่ยม 
3.75 – 4.49 4 ดีมาก 
3.00 – 3.74 3 ดี 
2.50 – 2.99 2 พอใช้ 
0.00 – 2.49 1 ปรับปรุง 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๑๕ มาตรฐาน ๖๕ ตัวบ่งชี้) 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน

/ครู
ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ (จ านวนนักเรียน/ครู) ร้อยละ/
ระดับที่
ได้ระดับ 
3 ข้ึนไป 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน         
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปลความ 
หมาย ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ด ี
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน (6 มาตรฐาน 24 ตัวบ่งชี้) 30 23.97 3.99 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 5 4.71 5 ดีเยี่ยม 
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก

ก าลังกาย สม่ าเสมอ 866 33 8 124 456 245 95.27 0.5 0.48 5 ดีมาก 
1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 866 33 6 102 613 122 95.50 0.5 0.48 4 ดีมาก 



 
๔๔ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน

/ครู
ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ (จ านวนนักเรียน/ครู) ร้อยละ/
ระดับที่
ได้ระดับ 
3 ข้ึนไป 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน         
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปลความ 
หมาย ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ด ี
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ 866 33 15 98 578 142 94.46 1 0.94 5 ดีเยี่ยม 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 866 39 22 330 377 98 92.96 1 0.93 5 ดีเยี่ยม 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 866 34 14 102 635 81 94.46 1 0.94 5 ดีเยี่ยม 
1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้าน

ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ 866 34 20 148 559 105 93.76 1 0.94 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 5 4.71 5 ดีเยี่ยม 
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม

หลักสูตร 866 20 23 201 524 98 95.03 2 1.90 5 ดีเยี่ยม 
2.2 เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี

พระคุณ 866 24 41 132 553 116 92.49 1 0.92 5 ดีเยี่ยม 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่

แตกต่าง 866 24 24 173 543 102 94.46 1 0.94 5 ดีเยี่ยม 



 
๔๕ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน

/ครู
ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ (จ านวนนักเรียน/ครู) ร้อยละ/
ระดับที่
ได้ระดับ 
3 ข้ึนไป 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน         
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปลความ 
หมาย ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ด ี
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 866 34 14 545 174 99 94.46 1 0.94 5 ดีเยี่ยม 

 
 
 
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 5 4.22 4 ดีมาก 
3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้

ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 866 45 92 361 322 76 84.18 2 1.68 4 ดีมาก 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน 
และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม 866 50 78 303 361 75 85.22 1 0.85 4 ดีมาก 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 866 53 55 380 281 97 87.53 1 0.88 4 ดีมาก 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 
 866 47 122 406 224 67 80.48 1 0.80 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  5 3.44 3 ดี 



 
๔๖ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน

/ครู
ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ (จ านวนนักเรียน/ครู) ร้อยละ/
ระดับที่
ได้ระดับ 
3 ข้ึนไป 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน         
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปลความ 
หมาย ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ด ี
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และ
ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง 866 43 72 391 318 42 86.72 2 1.73 4 ดีมาก 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 866 49 88 370 307 52 84.18 1 0.84 4 ดีมาก 

4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 866 49 69 353 334 61 86.37 1 0.86 4 ดีมาก 

4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ 866 46 102 318 299 101 82.91 1 0.83 4 

 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 5 3.38 3 ดี 
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม

สาระเป็นไปตามเกณฑ์ 866      2 1 0.45 1 ปรับปรุง 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ            

ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 866      4 1 0.86 4 ดีมาก 
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 866      4 2 1.42 3 ดี 
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป           

ตามเกณฑ์ 866      3 1 0.64 1 ปรับปรุง 



 
๔๗ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน

/ครู
ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ (จ านวนนักเรียน/ครู) ร้อยละ/
ระดับที่
ได้ระดับ 
3 ข้ึนไป 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน         
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปลความ 
หมาย ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ด ี
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจต 
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  5 4.17 4 ดีมาก 
6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจน

ส าเร็จ 866 51 133 303 
303 

 76 78.75 2 1.58 4 ดีมาก 
6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนา

งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 866 45 81 310 328 102 85.45 1 0.85 4 ดีมาก 
6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 866 46 97 292 334 97 83.49 1 0.83 4 ดีมาก 
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา

ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 866 34 49 153 517 113 90.42 1 0.90 5 ดีเยี่ยม 
 
 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (6 มาตรฐาน 33 ตัวบ่งชี้) 30 24.63 4.10 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 10 10 5 ดีเยี่ยม 
7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ

ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 40 0 0 3 37 0 100 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 



 
๔๘ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน

/ครู
ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ (จ านวนนักเรียน/ครู) ร้อยละ/
ระดับที่
ได้ระดับ 
3 ข้ึนไป 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน         
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปลความ 
หมาย ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ด ี
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน 40 0 0 0 18 22 100 1 1 5 ดีเยี่ยม 

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 40 0 0 2 15 23 100 2 2 5 ดีเยี่ยม 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้ 40 0 0 0 10 30 100 1 1 5 ดีเยี่ยม 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 40 0 0 0 18 22 100 1 1 5 ดีเยี่ยม 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 40 0 0 4 13 23 100 1 1 5 ดีเยี่ยม 



 
๔๙ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน

/ครู
ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ (จ านวนนักเรียน/ครู) ร้อยละ/
ระดับที่
ได้ระดับ 
3 ข้ึนไป 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน         
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปลความ 
หมาย ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ด ี
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
และใช้ผลในการปรับการสอน 40 0 0 0 3 37 100 1 1 5 ดีเยี่ยม 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 40 0 0 0 0 40 100 1 1 5 ดีเยี่ยม 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่
ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 40 0 0 0 17 23 35 1 1 5 ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕๐ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

 

ที ่ มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน         
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความ 
หมาย ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 10 9.60 5 ดีเยี่ยม 
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการ

พัฒนาผู้เรียน      1 1 5 ดีเยี่ยม 
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผล

การประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ      2 1.80 5 ดีเยี่ยม 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ      2 1.90 5 ดีเยี่ยม 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอ านาจ      2 2 5 ดีเยี่ยม 

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการ
จัดการศึกษา      1 1 5 ดีเยี่ยม 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา      2 1.90 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
                        เกิดประสิทธิผล 5 4.63 5 ดีเยี่ยม 



 
๕๑ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

ที ่ มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน         
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความ 
หมาย ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบ
ก าหนด      2 1.82 5 ดีเยี่ยม 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน
การด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย      1 0.98 5 ดีเยี่ยม 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา      2 1.84 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู ้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 10 9.04 5 ดีเยี่ยม 
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น      2 2 5 ดีเยี่ยม 
10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม

ความถนัด ความสามารถและความสนใจ      2 1.84 5 ดีเยี่ยม 
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 

ความสามารถความถนัด และความสนใจของผู้เรียน      1 0.92 5 ดีเยี่ยม 
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ

ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง      1 1 5 ดีเยี่ยม 
10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไป

ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ      2 1.28 4 ดีมาก 



 
๕๒ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

ที ่ มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน         
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความ 
หมาย ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน         2 2 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
10 9.07 5 ดีเยี่ยม 

 

 

 

10 
 

ดีเยี่ยม 
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ

ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี      4 3.68 5 ดีเยี่ยม 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน      3 2.73 5 ดีเยี่ยม 

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือ
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม      3 2.64 5 ดีเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  5 4.74 5 ดีเยี่ยม 
12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      1 1 5 ดีเยี่ยม 
12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา      1 0.92 5 ดีเยี่ยม 



 
๕๓ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

ที ่ มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน         
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความ 
หมาย ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา      1 1 5 ดีเยี่ยม 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      0.5 0.5 5 ดีเยี่ยม 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง      0.5 0.48 5 ดีเยี่ยม 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน      1 0.84 5 ดีเยี่ยม 

 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งช้ี) 10 9.27 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 10 9.27 5 ดีเยี่ยม 
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้

ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา      5 4.67 5 ดีเยี่ยม 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง      5 4.60 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้) 5 5 5 ดีเยี่ยม 



 
๕๔ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

ที ่ มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน         
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความ 
หมาย ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 5 4.50 5 ดีเยี่ยม 
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย

วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา      3 2.76 5 ดีเยี่ยม 
14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา      2 1.84 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม (1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้) 5 4.60 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาให้ 
                         ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 5 5 5 ดีเยี่ยม 
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น

ตามแนวทาง การปฏิรูปการศึกษา      3 3 5 ดีเยี่ยม 
15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย      2 1.85 5 ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 100 90.48 5 ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้คะแนน  ๙๐.๔๘  คะแนน  มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม 
 
 
 
 



 
๕๕ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

 
 
 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
4.50 – 5.00 5 ดีเยี่ยม 
3.75 – 4.49 4 ดีมาก 
3.00 – 3.74 3 ดี 
2.50 – 2.99 2 พอใช้ 
0.00 – 2.49 1 ปรับปรุง 



 
๕๖ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ระดับการศึกษาปฐมวัย    (ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ปี ๒๕๕๓) …… 
 
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1 คะแนนเฉลี่ย   ๔.๙๕    ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 คะแนนเฉลี่ย   ๔.๙๒    ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 คะแนนเฉลี่ย   ๔.๘๕    ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 4 คะแนนเฉลี่ย   ๔.๘๐    ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

สรุปด้านที่ 1     รวมเฉลี่ย  ๔.๘๙    ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 5 คะแนนเฉลี่ย    ๕.๐๐    ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 6 คะแนนเฉลี่ย    ๔.๙๓    ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 7 คะแนนเฉลี่ย    ๔.๕๒    ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 8 คะแนนเฉลี่ย    ๔.๖๐    ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

สรุปด้านที่ 2  รวมเฉลี่ย  ๔.๗๖    ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 9 คะแนนเฉลี่ย   ๔.๖๗   ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 10 คะแนนเฉลี่ย   ๔.๘๐    ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 11 คะแนนเฉลี่ย   ๔.๘๐    ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 
 



 
๕๗ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 คะแนนเฉลี่ย........๔.๗๑....... ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 คะแนนเฉลี่ย........๔.๗๑......  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 คะแนนเฉลี่ย........๔.๒๒....... ระดับคุณภาพ ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 คะแนนเฉลี่ย........๓.๔๔....... ระดับคุณภาพ  ดี 
มาตรฐานที่ 5 คะแนนเฉลี่ย........๓.๓๘....... ระดับคุณภาพ  ดี 
มาตรฐานที่ 6 คะแนนเฉลี่ย........๔.๑๗....... ระดับคุณภาพ ดีมาก 

สรุปด้านที่ 1   รวมเฉลี่ย..........๓.๙๙........ ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 คะแนนเฉลี่ย........๕.๐๐......ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 8 คะแนนเฉลี่ย........๔.๘๐.......ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 9 คะแนนเฉลี่ย........๔.๖๓.......ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 10 คะแนนเฉลี่ย........๔.๕๒...... ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 11 คะแนนเฉลี่ย........๔.๕๓......  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 12 คะแนนเฉลี่ย........๔.๗๔...... ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

สรุปด้านที่ 2   รวมเฉลี่ย.........๔.๗๑.......... ระดับคุณภาพ .ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13 คะแนนเฉลี่ย.......๔.๖๔......... ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14 คะแนนเฉลี่ย.......๕.๐๐........ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 15 คะแนนเฉลี่ย.......๔.๖๐........ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 



 
๕๘ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 
 
 

 
 

๑. ผลการประเมินคุณภาพในรายตัวบ่งช้ี ให้พิจารณาจากค าอธิบายและระดับคุณภาพตามตัว
บ่งชี้ของมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน (ระดับปฐมวัย/ระดับขั้นพ้ืนฐาน )  

๒. เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ  แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ 
 

เกณฑ์การพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ ๐.๐๐ _ ๑.๕๐ ปรับปรุง 
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ ๑.๕๑ _ ๒.๕๐ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ ๒.๕๑ _ ๓.๕๐ ดี 
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ ๓.๕๑ _ ๔.๕๐ ดีมาก 
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ ๔.๕๑ _ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
 

๓. การสรุปภาพรวมของสถานศึกษา ให้พิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมทุกมาตรฐานหารด้วยจ านวน
มาตรฐานทั้งหมด 
 

๔. เกณฑ์การตัดสินให้ผ่านมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
๑. สถานศึกษาได้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพไม่ต่ ากว่าระดับดี (เท่ากับหรือสูงกว่า ๒.๕๑   ใน

ระบบ ๕ คะแนน) 
๒. สถานศึกษาได้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพในระดับดีขึ้นไป ไม่ต่ ากว่า ๔ ใน ๕ ของ

มาตรฐานที่ประเมิน (ได้มาตรฐานระดับดีข้ึนไป ไม่ต่ ากว่า ๑๒ มาตรฐาน ใน ๑๕ มาตรฐาน) 
๓. สถานศึกษาไม่มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับ

ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย    (ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ปี ๒๕๕๓)  

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก ดี
เยี่ยม 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 



 
๕๙ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

    
 

 

มาตรฐานที ่๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ      
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม      
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา      
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

    
 

 

มาตรฐานที ่๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

    
 

 

มามาตรฐานที่  ๗  แนวการจัดการศึกษา        
มาตรฐานที่  ๘  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
     

มาตรฐานด้านการสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้

สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

    
 

 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่  ๑๐  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ 
เป้าหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย 

    
 

 
 

มาตรฐานด้านการมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่  ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย

และแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น 

    
 

 
 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

    
 

 
 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พงึ
ประสงค ์

    
 

 
 

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมทีักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รกั
การเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

    
 

 
 



 
๖๐ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล 

    
 

 
 

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร      

มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อืน่ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

    
 

 

ด้านการจดัการศึกษา   
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิล 

     
 
 

มาตรฐานที่  ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     
 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

    
 

 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามกีารจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบดา้น 

    
 

 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  

    
 
 

 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

     
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ด้านคณุภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้  
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน 

ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

     
 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

    
 

 
 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น     

    
 

 
 

 



 
๖๑ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

         โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  มี
ค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๔.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ ๒  (ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ –สช.)   

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

๑.ด้านร่างกาย 99 94 4 1 

๒.ด้านอารมณ์-จิตใจ 99 93 5 1 

๓.ด้านสังคม 99 92 5 2 

๔.ด้านสติปัญญา 99 90 7 2 

(ให้น าเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย) 
 
 
๔.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น(ป.๑-ป.๖, ม.๑-ม.๓) 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ จ านวน 
นร.ที่ได้

ร้อยละ 
นร.ที่ได้จ านวน จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 



 
๖๒ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เข้า
สอบ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ภาษาไทย ๑๑๖ ๘ ๕ ๑๑ ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๔๘ ๗๔ ๖๓.๗๙ 
คณิตศาสตร์ ๑๑๖ ๕ ๑ ๘ ๙ ๑๐ ๑๒ ๑๒ ๕๙ ๘๓ ๗๑.๕๕ 
วิทยาศาสตร์ ๑๑๖ ๔ ๑ ๐ ๘ ๔๑ ๒๖ ๑๓ ๒๓ ๖๒ ๕๓.๔๕ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๑๖ ๔ ๑ ๑ ๖ ๖ ๒๒ ๒๐ ๕๖ ๙๘ ๘๔.๔๘ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๑๖ ๔ ๐ ๐ ๖ ๔๐ ๒๗ ๒๓ ๑๖ ๖๖ ๕๖.๙๐ 
ศิลปะ ๑๑๖ ๒ ๐ ๐ ๖ ๑๑ ๓๐ ๓๐ ๓๗ ๙๗ ๘๓.๖๒ 
การงานอาชีพฯ ๑๑๖ ๔ ๐ ๐ ๑๑ ๓๓ ๑๖ ๑๖ ๑๙ ๖๘ ๕๘.๖๒ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๑๖ ๘ ๙ ๑๓ ๑๙ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑๘ ๕๑ ๕๐.๐๐ 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ  3- 4   
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๐๓ ๖ ๔ ๑๓ ๑๖ ๑๘ ๒๐ ๑๔ ๑๒ ๔๖ ๔๔.๖๖ 
คณิตศาสตร์ ๑๐๓ ๓ ๔ ๑๐ ๑๓ ๑๘ ๑๘ ๑๖ ๒๑ ๕๕ ๕๓.๔๐ 
วิทยาศาสตร์ ๑๐๓ ๒ ๒ ๒ ๑๐ ๑๔ ๑๖ ๒๗ ๓๐ ๗๓ ๗๐.๘๗ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๐๓ ๑ ๔ ๖ ๑๑ ๑๓ ๑๕ ๒๘ ๒๓ ๖๖ ๖๔.๐๗ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐๓ ๓ ๐ ๐ ๖ ๔๙ ๓๕ ๕ ๓ ๔๓ ๔๑.๗๕ 
ศิลปะ ๑๐๓ ๔ ๑๐ ๑๐ ๙ ๑๓ ๑๕ ๒๐ ๒๒ ๕๗ ๕๕.๓๔ 
การงานอาชีพฯ ๑๐๓ ๓ ๑ ๔ ๑๓ ๑๗ ๓๐ ๑๔ ๒๑ ๖๕ ๖๓.๑๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๐๓ ๗ ๑๓ ๓๖ ๒๓ ๑๓ ๙ ๒ ๐ ๑๑ ๑๐.๖๘ 

 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๙๐ ๓ ๑ ๔ ๑๖ ๙ ๑๒ ๑๘ ๒๗ ๕๗ ๖๓.๓๓ 
คณิตศาสตร์ ๙๐ ๑ ๒ ๗ ๓ ๑๔ ๑๑ ๑๓ ๓๙ ๖๓ ๗๐.๐๐ 
วิทยาศาสตร์ ๙๐ ๓ ๖ ๙ ๑๐ ๒๖ ๒๕ ๖ ๕ ๓๖ ๔๐.๐๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๙๐ ๓ ๑๔ ๔ ๗ ๗ ๓ ๗ ๓๕ ๕๕ ๖๑.๑๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๐ ๑ ๒ ๖ ๑๑ ๑๒ ๒๔ ๑๓ ๑๙ ๕๖ ๖๒.๒๒ 



 
๖๓ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

ศิลปะ ๙๐ - ๘ ๙ ๗ ๖ ๙ ๑๕ ๓๖ ๖๐ ๖๖.๖๗ 
การงานอาชีพฯ ๙๐ ๑ ๑ ๓ ๑๓ ๒๓ ๒๕ ๖ ๑๘ ๓๙ ๔๓.๓๓ 
ภาษาตา่งประเทศ ๙๐ ๓ ๔ ๑๖ ๑๕ ๑๕ ๗ ๑๓ ๑๗ ๒๗ ๓๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่   ๔   จ านวน 
 นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.

๕ 
๔ 

ภาษาไทย ๘๗ ๑ ๑๑ ๕ ๑๐ ๒๐ ๑๓ ๑๒ ๑๕ ๔๐ ๔๕.๙๘ 
คณิตศาสตร์ ๘๗ ๒ ๑๓ ๓๓ ๑๐ ๑๔ ๗ ๑๕ ๑๓ ๓๕ ๔๐.๒๓ 
วิทยาศาสตร์ ๘๗ ๑ ๑๑ ๙ ๑๖ ๙ ๑๘ ๑๖ ๗ ๔๑ ๔๗.๑๓ 
สังคมศึกษา ฯ ๘๗ ๑ ๘ ๗ ๑๐ ๖ ๙ ๑๕ ๓๑ ๕๕ ๖๓.๒๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๗ ๑ ๑ ๑ ๕ ๗ ๒๐ ๒๙ ๒๓ ๗๒ ๘๒.๗๖ 
ศิลปะ ๘๗ ๑ ๐ ๗ ๗ ๑๔ ๑๒ ๑๔ ๓๒ ๕๘ ๖๖.๖๗ 
การงานอาชีพฯ ๘๗ ๑ ๐ ๑๗ ๑๕ ๑๙ ๑๗ ๑๐ ๘ ๓๕ ๔๐.๒๓ 
ภาษาต่างประเทศ ๘๗ ๑ ๑๑ ๑๔ ๑๖ ๒๑ ๑๓ ๗ ๔ ๒๔ ๒๗.๕๙ 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ  ๓-๔ ๕๑.๗๓ 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่   ๕  จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.

๕ 
๔ 

ภาษาไทย ๑๐๙ ๑ ๑๓ ๗ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๔ ๔๑ ๖๖ ๖๐.๕๕ 

คณิตศาสตร์ ๑๐๙ ๓ ๒๓ ๑๘ ๒๑ ๑๔ ๑๖ ๘ ๖ ๓๐ ๒๗.๕๒ 

วิทยาศาสตร์ ๑๐๙ ๔ ๑๘ ๑๐ ๒๗ ๒๑ ๑๙ ๙ ๑ ๒๙ ๒๖.๖๑ 

สังคมศึกษา ฯ ๑๐๙ ๔ ๑๒ ๙ ๑๘ ๑๗ ๒๐ ๑๕ ๑๔ ๔๙ ๔๔.๙๕ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐๙ ๑ ๐ ๐ ๐ ๘ ๒๕ ๑๗ ๕๘ ๑๐๐ ๙๑.๗๔ 

ศิลปะ ๑๐๙ ๑ ๔ ๑๖ ๑๓ ๘ ๑๕ ๒๔ ๒๘ ๖๗ ๖๑.๔๗ 

การงานอาชีพฯ ๑๐๙ ๓ ๓๗ ๖ ๑๔ ๑๓ ๑๓ ๘ ๑๕ ๗๖ ๓๓.๙๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๐๙ ๑ ๕๐ ๒๐ ๑๖ ๑๔ ๕ ๒ ๑ ๘ ๗.๓๔ 

 



 
๖๔ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖   จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.

๕ 
๔ 

ภาษาไทย ๙๕ ๙ ๒๘ ๑๖ ๒๒ ๑๒ ๕ ๒ ๑ ๘ ๘.๔๒ 
คณิตศาสตร์ ๙๕ ๕ ๒๐ ๑๓ ๒๑ ๑๗ ๙ ๖ ๔ ๑๙ ๒๐.๐๐ 
วิทยาศาสตร์ ๙๕ ๕ ๓ ๖ ๑๒ ๑๕ ๑๗ ๒๐ ๑๗ ๕๔ ๕๖.๘๔ 
สังคมศึกษา ฯ ๙๕ ๖ ๐ ๘ ๕ ๑๙ ๑๘ ๒๗ ๑๒ ๕๗ ๖๐.๐๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๕ ๔ ๐ ๐ ๒ ๒ ๑๓ ๑๔ ๖๐ ๘๗ ๙๑.๕๘ 
ศิลปะ ๙๕ ๔ ๑๑ ๗ ๘ ๑๗ ๑๙ ๑๖ ๑๓ ๔๘ ๕๐.๕๓ 
การงานอาชีพฯ ๙๕ ๖ ๑๑ ๑๒ ๑๕ ๑๒ ๑๑ ๑๑ ๑๓ ๓๕ ๓๖.๘๔ 
ภาษาต่างประเทศ ๙๕ ๘ ๒๔ ๑๒ ๑๔ ๑๓ ๑๒ ๗ ๕ ๒๔ ๒๕.๒๖ 

 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
 นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 138 50 26 7 17 15 12 6 5 23 16.67 

คณิตศาสตร์ 138 34 41 25 19 14 4 0 1 5 3.62 

วิทยาศาสตร์ 138 44 34 17 25 11 4 3 0 7 5.07 

สังคมศึกษา ฯ 138 36 42 4 7 9 17 11 12 40 28.99 

สุขศึกษาและพลศึกษา 138 36 19 15 10 13 16 9 20 45 32.61 

ศิลปะ 138 46 39 13 18 7 10 4 1 15 10.87 

การงานอาชีพฯ 138 32 11 14 25 18 22 11 5 38 27.54 

ภาษาต่างประเทศ 138 60 39 10 9 8 6 2 4 12 8.70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๖๕ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
 นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 138 63 17 8 21 14 6 6 3 15 10.87 

คณิตศาสตร์ 138 62 18 17 10 10 17 3 1 21 15.22 

วิทยาศาสตร์ 138 53 27 9 12 17 9 2 9 20 14.49 

สังคมศึกษา ฯ 138 47 44 10 18 4 5 2 8 15 10.87 

สุขศึกษาและพลศึกษา 138 51 1 4 19 23 17 14 9 40 28.99 

ศิลปะ 138 50 3 11 21 14 21 9 9 39 28.26 

การงานอาชีพฯ 138 63 8 7 19 6 11 5 19 35 25.36 

ภาษาต่างประเทศ 138 54 22 11 18 19 10 3 1 14 10.14 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
 นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

รอ้ยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 72 7 7 9 7 11 15 4 12 31 43.06 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
 นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 72 18 10 13 8 5 5 5 8 18 25.00 

คณิตศาสตร์ 72 12 25 18 9 5 1 1 1 3 4.17 

วิทยาศาสตร์ 72 6 8 9 9 17 17 2 4 23 31.94 

สังคมศึกษา ฯ 72 3 13 17 15 8 5 8 3 16 22.22 

สุขศึกษาและพลศึกษา 72 16 3 0 4 5 17 11 16 44 61.11 

ศิลปะ 72 1 0 0 5 9 22 12 23 57 79.17 

การงานอาชีพฯ 72 22 6 3 15 11 3 3 9 15 20.83 

ภาษาต่างประเทศ 72 31 5 2 9 9 6 5 5 16 22.22 



 
๖๖ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

คณิตศาสตร์ 72 4 24 10 11 14 5 3 1 9 12.50 

วิทยาศาสตร์ 72 2 1 11 9 15 14 11 9 34 47.22 

สังคมศึกษา ฯ 72 2 13 15 13 13 9 5 2 16 22.22 

สุขศึกษาและพลศึกษา 72 3 7 7 2 11 18 9 15 42 58.33 

ศิลปะ 72 4 26 1 9 4 4 11 13 28 38.89 

การงานอาชีพฯ 72 3 31 3 9 2 3 4 17 24 33.33 

ภาษาต่างประเทศ 72 7 17 3 13 7 12 5 8 25 34.72 
 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 

กลุม่สาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
 นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ที่
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 55 10 11 4 6 11 4 3 6 13 23.64 

คณิตศาสตร์ 55 5 22 9 5 4 4 4 2 10 18.18 

วิทยาศาสตร์ 55 1 6 9 9 8 10 4 8 22 40.00 

สังคมศึกษา ฯ 55 1 4 14 19 7 7 3 0 10 18.18 

สุขศึกษาและพลศึกษา 55 7 0 0 4 9 13 9 13 35 63.64 

ศิลปะ 55 0 1 1 4 8 9 10 22 41 74.55 

การงานอาชีพฯ 55 7 10 6 2 8 9 5 8 22 40.00 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
 นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 55 3 6 5 8 10 6 8 9 23 41.82 

คณิตศาสตร์ 55 3 21 16 6 7 2 0 0 2 3.64 

วิทยาศาสตร์ 55 0 1 11 14 13 10 2 4 16 29.09 

สังคมศึกษา ฯ 55 0 8 14 8 12 8 5 0 13 23.64 

สุขศึกษาและพลศึกษา 55 2 3 2 1 3 16 15 13 44 80.00 

ศิลปะ 55 0 7 3 8 1 16 7 13 36 65.45 

การงานอาชีพฯ 55 2 6 5 10 10 7 11 4 22 40.00 

ภาษาต่างประเทศ 55 4 8 6 7 3 6 7 14 27 49.09 



 
๖๗ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

ภาษาต่างประเทศ 55 8 5 7 14 7 9 3 2 14 25.45 

 
๔.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ (ยังไม่มีข้อมูล) 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อย
ละ 

 
จ านวนละร้อยของนักเรียนที่มี
คะแนนสูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 

 
คณิตศาสตร์ 104     
ภาษาไทย 104     
วิทยาศาสตร์ 104     

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ (O-NET) 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวนละร้อยของ
นักเรียนที่มีคะแนน
สูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 

คณิตศาสตร์ 81 38.70 15.88 38.70  
ภาษาไทย 81 44.97 13.04 44.97  
วิทยาศาสตร์ 81 39.74 13.44 39.74  
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 81 49.65 11.43 49.65  
ภาษาต่างประเทศ 81 33.15 13.38 33.15  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

 
จ านวนละร้อยของ
นักเรียนที่มีคะแนน
สูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 

คณิตศาสตร์ 55 26.21 7.48 26.21  
ภาษาไทย 55 40.78 7.86 40.78  
วิทยาศาสตร์ 55 34.47 9.83 34.47  
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 55 43.09 8.09 43.09  
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 55 26.22 5.87 26.22  

 
๔.๔ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น  (LAS) 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
สาระวิชา จ านวน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน เฉลี่ยร้อยละ จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 



 
๖๘ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

คน เฉลี่ย มาตรฐาน ปรับปรุง พอใช้ ดี 
คณิตศาสตร์ - - - - - - - 
ภาษาไทย ๑๐๔ ๑๕.๙๔ ๕.๐๗ ๕๓.๑๔ ๔๑ ๔๖ ๑๗ 
วิทยาศาสตร์ - - - - - - - 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อย
ละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
คณิตศาสตร์ ๘๗ ๑๓.๑๕ ๕.๔๔ ๓๒.๘๗ ๗๙ ๗ ๑ 
ภาษาไทย ๘๗ ๑๙.๑๑ ๖.๔๖ ๔๗.๗๗ ๔๑ ๔๑ ๕ 
วิทยาศาสตร์ ๘๗ ๑๖.๕๑ ๖.๐๕ ๔๗.๑๖ ๕๒ ๒๓ ๑๒ 
  
 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
คณิตศาสตร์ ๑๐๘ ๑๔.๔๕ ๔.๕๓ ๓๖.๑๓ ๙๙ ๕ ๔ 
ภาษาไทย ๑๐๘ ๑๖.๑๔ ๔.๘๕ ๔๐.๓๖ ๘๔ ๒๓ ๑ 
วิทยาศาสตร์ ๑๐๘ ๑๙.๔๗ ๖.๐๒ ๓๒.๔๕ ๑๐๒ ๖ - 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
คณิตศาสตร์ ๙๓ ๑๐.๐๓ ๒.๖๓ ๒๕.๐๘ ๙๓ - - 
ภาษาไทย ๙๓ ๒๑.๑๑ ๕.๗๗ ๕๒.๒๗ ๓๓ ๔๕ ๑๕ 
วิทยาศาสตร์ ๙๓ ๑๓.๑๗ ๓.๗๔ ๓๒.๙๓ ๘๙ ๔ - 
ภาษาอังกฤษ ๙๓ ๑๐.๒๖ ๓.๐๘ ๑๐.๒๖ ๙๓ - - 
สังคมศึกษาฯ ๙๓ ๑๔.๑๐ ๔.๐๘ ๔๐.๒๘ ๗๗ ๑๕ ๑ 
 



 
๖๙ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
คณิตศาสตร์ ๗๑ ๙.๖๑ ๒.๘๒ ๒๔.๐๑ ๗๑ - - 
ภาษาไทย ๗๑ ๒๔.๐๖ ๖.๐๓ ๔๘.๑๑ ๔๑ ๒๗ ๓ 
วิทยาศาสตร์ ๗๑ ๑๖.๕๔ ๓.๕๘ ๔๑.๓๔ ๕๘ ๑๒ ๑ 
ภาษาอังกฤษ ๗๑ ๑๐.๑๕ ๓.๒๖ ๑๐.๑๕ ๗๑ - - 
สังคมศึกษาฯ ๗๑ ๑๗.๕๑ ๔.๖๑ ๕๐.๐๒ ๓๘ ๒๔ ๙ 
 
 
 
๔.๕ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชัน้ 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพงึประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที ่๑ ๑๑๖ ๖๒ ๔๑ ๙ - 
ประถมศึกษาปีที ่๒ ๑๐๔ ๔๑ ๕๒ ๖ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๙๐ ๔๒ ๕๐ ๓ - 
ประถมศึกษาปีที ่๔ ๘๗ ๒๙ ๕๕ ๑ ๑ 
ประถมศึกษาปีที ่๕ ๑๐๙ ๔๐ ๔๙ ๒๐ - 
ประถมศึกษาปีที ่๖ ๙๕ ๒๘ ๕๙ ๕ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๓๘ ๖๖ ๓๓ ๑๙ ๒๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๗๒ ๕๐ ๒๒ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕๕ ๓๖ ๑๙ - - 

รวม ๘๖๖ ๓๙๔ ๓๘๐ ๖๓ ๒๑ 

เฉลี่ยร้อยละ ๔๕.๔๗ ๔๓.๘๘ ๗.๑๗ ๒.๔๒ 
 
๔.๖ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชัน้ 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที ่๑ ๑๑๖   ๔๙ ๔๘ ๗ ๑๒ 
ประถมศึกษาปีที ่๒ ๑๐๔ ๓๔ ๔๖ ๑๔ ๗ 
ประถมศึกษาปีที ่๓ ๙๐ ๑๕ ๖๐ ๒๐ ๒ 
ประถมศึกษาปีที ่๔ ๘๗ ๓๑ ๕๑ ๒ ๑ 



 
๗๐ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

ประถมศึกษาปีที ่๕ ๑๐๙ ๒๖ ๖๔ ๑๗ ๒ 
ประถมศึกษาปีที ่๖ ๙๕ ๒๙ ๔๔ ๑๙ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๓๘ ๓๒ ๔๓ ๑๗ ๔๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๗๒ ๔๒ ๒๗ ๓ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕๕ ๒๒ ๑๘ ๑๕ - 

รวม ๘๖๖ ๒๘๐ ๔๐๑ ๑๑๔ ๗๐ 
เฉลี่ยร้อยละ ๓๒.๓๓ ๔๖.๓๐ ๑๓.๑๖ ๘.๐๘ 

 
๔.๗ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับชั้น จ านวน 
นร.ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๑๖ ร้อยละ  ๑๐๐ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๐๔ ร้อยละ  ๑๐๐ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๙๐ ร้อยละ  ๑๐๐ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๘๗ ร้อยละ  ๑๐๐ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๐๙ ร้อยละ  ๑๐๐ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๙๕ ร้อยละ  ๑๐๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๓๘ ร้อยละ  ๑๐๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๗๒ ร้อยละ  ๑๐๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕๕ ร้อยละ  ๑๐๐ - 

รวม ๘๖๖ ร้อยละ  ๑๐๐ - 
เฉลี่ยร้อยละ ร้อยละ  ๑๐๐ - 

   
 ๔.๘ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน  
   ๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
 นักเรียน ร้อยละ ๘๕ มีความสามารถในการสื่อสารโดยการฟัง พูด อ่าน และเขียน สื่อความได้
ในระดับดี และมีบางส่วนมีทักษะในการสื่อสารในระดับที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
   ๒) ด้านความสามารถในการคิด 
 นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์พ้ืนฐานได้ในระดับดีพอใช้แต่ส่วนใหญ่ ยังขาด
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ซึ่งต้องมีการฝึกฝนพัฒนาให้อยู่ในระดับดีมากขึ้น 
   ๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
 นักเรียน ร้อยละ ๘๕ มีความสามารถในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีในระดับหนึ่ง 
   ๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 นักเรียนร้อยละ  ๙๐ มีความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิตได้ดี  
   ๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 



 
๗๑ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  แต่ยังขาดทักษะในการน ามาใช้ในการ
ค้นคว้าศึกษาหาความรู้ 
 
 

ตอนที่ ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

 
๑. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 โรงเรียนมีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ท าให้สถานศึกษาประสบผลส าเร็จใน 
หลายๆ ด้านแต่ก็มีบางโครงการที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ซึงต้องมีการปรับปรุงในโอกาสต่อไป 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๑.โครงการส่งเสริมคุณธรรม และ
จริยธรรม ศีลธรรมนักเรียน 
 
๒.คาราวานเสริมสร้างเด็ก 
 
๓.ฐานกิจกรรมน าความคิด 
 
 
๔.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
๕.กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
 
 
 
๖.โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 
 
 

-งบประมาณเพียงพอ  
โรงเรียนอยู่ใกล้วัด เวลาและสถานที่ท่ีเอ้ืออ านวย 
 
-ครู และผู้ปกครองมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี 
 
-บุคลากรมีความพร้อมในด้านความรู้และประสบการณ์
และเพียงพอต่อความต้องการ 
 
-ผู้บริหารให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่คณะ
ครูและประเมินผลติดตาม 
-คณะครูมีความรู้ความเข้าใจร่วมมือร่วมใจในการท างาน 
-ศึกษานิเทศก์ /หน่วยงานต้นสังกัดให้ค าแนะน า 
 
-ผู้บริหารให้การสนับสนุนและเห็นความส าคัญ 
-ครูผู้สอนและบุคลากรร่วมมือกันเป็นอย่างดี 
-เวลาและโอกาสเอ้ืออ านวย 
 
-ผู้บริหารให้การสนับสนุนงบประมาณ 
-ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารตรงกับวิชาที่สอน 
-นักเรียนมีความสนใจ 

 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 



 
๗๒ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

๗.โครงการการบริการอนามัยโรงเรียน 
 
๘.กิจกรรมอบรมสัมมนา 
 
๙.โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้
ห้องสมุด 
 
๑๐.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ เนตรนารี 
 
 
๑๑.กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 

-เจ้าหน้าที่อนามัย/บุคลากรทีรับผิดชอบ 
-โรงพยาบาลชุมชนประจ าต าบล 
-ผู้บริหาร /คณะครู /ศึกษานิเทศก์ 
 
-สื่อ อุปกรณ์ หนังสือ 
-กิจกรรม/บุคลากรที่รับผิดชอบ 
ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 
-งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ 
-การบริหารจัดการของบุคลากรที่รับผิดชอบ 
 
งบปัจจัยพื้นฐานและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหตุ 
- - 
 
๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  
 
      ๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 ๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 จุดเด่น 
 -เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจมีการพัฒนาตาม
จุดเน้น คือมีความเป็นไทย  
 จุดที่ควรพัฒนา 
 -พัฒนาให้เด็กมีความรู้สมวัย ส่งเสริมให้รักการอ่านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 ๒) ด้านการจัดการศึกษา 
 จุดเด่น 
 -ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
สู่ความเป็นเลิศ 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 -การจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารเรียน  ด้านที่พักส าหรับเด็กป่วย 
 ๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่น 
 -ประสิทธิผลของการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญและสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 -การส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านสติปัญญาให้เด็กมีความคิดรวบยอดด้านทักษะทาง 
ภาษา สังคม ดนตรีและกีฬา 
 ๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 



 
๗๓ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 จุดเด่น 
 -ทุกฝ่ายร่วมกันก าหนดอัตลักษณ์ให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 -พัฒนาการไหว้ให้สวยงามถูกต้องทุกคน 
 ๕) ด้านมาตรการส่งเสริม 
 จุดเด่น 
 -ทุกฝ่ายร่วมกันก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 -การประชาสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครอง 

๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 จุดเด่น 
 -ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์   
 จดุที่ควรพัฒนา 
 -การค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน  และการใช้เทคโนโลยีและมีความใฝ่รู้ในด้านดี 
 ๒) ด้านการจัดการศึกษา 
 จุดเด่น 
 -ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
สู่ความเป็นเลิศ 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 -ประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษาให้เป็นสังคมอุดมปัญญา  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากข้ึน
และกระตุ้นให้กับทกคนมีความรับผิดชอบ และมีวินัยในตนเองมากยิ่งข้ึน 
 ๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่น 
 -การเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 -การจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูด้านคิด วิเคราะห์  และน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 
จัดการเรียนการสอนและออกแบบการเรียนรู้โดยเน้นให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์มากข้ึน 
 ๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 จุดเด่น 
 -ทุกฝ่ายร่วมกันก าหนดอัตลักษณ์ให้ผู้เรียนรักษ์มวยไทย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และสังคม
ความเป็นไทย 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 -พัฒนาการให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกฝนมวยไทยและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
ไดถู้กต้อง 
 ๕) ด้านมาตรการส่งเสริม 
 จุดเด่น 



 
๗๔ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 -ทุกฝ่ายร่วมกันก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 -การประชาสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองในการร่วมกันปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมอย่างยั่งยืน 
 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ๑. สถานศึกษาและครูส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  จัด
กิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ห้องสมุดและอินเทอร์เน็ตในการศึกษาค้นคว้า 
 ๒. สถานศึกษาและครูพัฒนาผู้เรียนในด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย และมีการประเมินผลที่ชัดเจน 
 ๓. สถานศึกษาและครูพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)  สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์และเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ 
 ๔. สถานศึกษาก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล โดยใช้ข้อมูลการ
ประเมินในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง 
 ๕. ครูประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ วาง
เงื่อนไขกระตุ้นให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเองอย่างต่อเนื่องโดยใช้แฟ้มพัฒนางาน 
 
 
 
 
๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 ๑. ด้านงบประมาณจากภาครัฐในการสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๒. ด้านบุคลากรหรือวิทยากรที่ให้ความรู้ ค าปรึกษาและค าแนะน า 
 ๓. ผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นให้การสนับสนุน 
 ๔. หน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรอื่นๆ ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการให้ความรู้ 
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗๕ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
สิ่งท่ีควรแนบในภาคผนวก ดังนี้ 

 ประกาศมาตรฐานและการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ภาพกิจกรรมที่ส าคัญ 
 อ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗๖ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบางละมุง   

เรื่อง ประกาศมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และการก าหนดค่าเป้าหมาย   

เมื่อวันที่   ๑๖  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  รายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  ( ประกาศใช้เมื่อวันที่  ๑๖  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ ) 
 
                             ด้าน/มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 
น้ าหนักคะแนน 

 
ค่าเป้าหมาย 

                   ด้านคุณภาพผู้เรียน    มี 4 มาตรฐาน 16 ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

20 
5 

ระดับดีเยี่ยม 

   1.1 มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 1 ร้อยละ ๙๐ 
ระดับดีข้ึนไป 

   1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 1.5 ร้อยละ ๙๐ 
ระดับดีข้ึนไป 

   1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 1.5 ร้อยละ ๘๕ 
ระดับดีข้ึนไป 

   1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 1. ร้อยละ ๙๐ 
ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 5 ระดับดีเยี่ยม 
   2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน 1 ร้อยละ ๙๐ 

ระดับดีข้ึนไป 
   2.2 มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 1 ร้อยละ ๙๐ 

ระดับดีข้ึนไป 
   2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 1 ร้อยละ ๘๐ 

ระดับดีข้ึนไป 
   2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 2 ร้อยละ ๙๐ 

ระดับดีข้ึนไป 



 
๗๗ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 5 ระดับดีเยี่ยม 
   3.1  มีวินัย รับผิดชอบ เชือ่ฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 2 ร้อยละ ๘๕ 

ระดับดีข้ึนไป 
   3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 1 ร้อยละ ๙๐ 

ระดับดีข้ึนไป 
   3.3 เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 1 รอ้ยละ ๙๐ 

ระดับดีข้ึนไป 
ด้าน/มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ น้ าหนักคะแนน ค่าเป้าหมาย 

   3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 1 ร้อยละ ๙๐ 
ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่ 4     เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  5 ระดับดีมาก 
   4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 1 ร้อยละ ๘๐ 

ระดับดีข้ึนไป 
   4.2 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู้ 

1 ร้อยละ ๘๐ 
ระดับดีข้ึนไป 

   4.3 มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 1 ร้อยละ ๘๐ 
ระดับดีข้ึนไป 

   4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 ร้อยละ ๘๐ 
ระดับดีข้ึนไป 

   4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 1 ร้อยละ ๘๐ 
ระดับดีข้ึนไป 

              ด้านการจัดการศึกษา     มี 4 มาตรฐาน 28 ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

65 
 

20 

ระดับดีเยีย่ม 

   5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

2 ร้อยละ ๙๐ 
ระดับดีข้ึนไป 

   5.2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2 ร้อยละ ๙๐ 
ระดับดีข้ึนไป 

   5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรยีนที่สร้างวินัยเชิงบวก 2 ร้อยละ ๙๐ 
ระดับดีข้ึนไป 

   5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของ
เด็ก 

2 ร้อยละ ๙๐ 
ระดับดีข้ึนไป 

   5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

2 ร้อยละ ๙๐ 
ระดับดีข้ึนไป 

   5.6 ครูวจิัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการจัดประสบการณ์ 

2 ร้อยละ ๙๐ 
ระดับดีข้ึนไป 

   5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 2 ร้อยละ ๙๐ 



 
๗๘ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

ระดับดีข้ึนไป 
ด้าน/มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ น้ าหนักคะแนน ค่าเป้าหมาย 

   5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 2 ร้อยละ ๙๐ 
ระดับดีข้ึนไป 

   5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 2 ร้อยละ ๙๐ 
ระดบัดีขึ้นไป 

   5.10 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก 

2 
 

ร้อยละ ๙๐ 
ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่ 6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

20 ระดับดีเยี่ยม 

   6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 3 ระดับดเียี่ยม 
   6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

3 ระดับดีเยี่ยม 

   6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

3 ระดับดเียี่ยม 

   6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

3 ระดับดมีาก 

   6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 3 ระดับดเียี่ยม 
   6.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

3 ระดับดเียี่ยม 

   6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

2 ระดับดเียี่ยม 

มาตรฐานที่ 7   แนวการจัดการศึกษา 
 

20 ระดับดีเยี่ยม 

   7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 ระดับดเียี่ยม 

   7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 
 

4 ระดับดเียี่ยม 

   7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

4 ระดับดเียี่ยม 

   7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความมีร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ชุมชนและท้องถิ่น 

4 ระดับดีมาก 

   7.5 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 4 ระดับดีเยี่ยม 
ด้าน/มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ น้ าหนักคะแนน ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

5 ระดับดีเยี่ยม 

   8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 1 ระดับดเียี่ยม 



 
๗๙ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

   8.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1 ระดับดเียี่ยม 

   8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 

1 ระดับดีมาก 

   8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

0.5 ระดับดเียี่ยม 

   8.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

0.5 ระดับดมีาก 

   8.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 1 ระดับดเียี่ยม 
      ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    มี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5 ระดับดีเยี่ยม 

   9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

2.5 ระดับดเียี่ยม 

   9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

2.5 ระดับดเียี่ยม 

           ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา     มี 1 มาตรฐาน 2 ตัว
บ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

5 ระดับดีเยี่ยม 

   10.1(1) จัดโครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีไหว้งาม รัก
สิ่งแวดล้อมและรักษ์มวยไทย 

3 ระดับดีมาก 

   10.1(2)ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนไหว้งาม รักสิ่งแวดล้อม
และรักษ์มวยไทย



2 ร้อยละ ๙๐ 
ระดับดีข้ึนไป 

          มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม    มี 1 มาตรฐาน 2 ตัว
บ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

5 ดีมาก 

   11.1(1) ) จัดโครงการ กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม. 3 ระดับดเียี่ยม 
   11.1(2) ผลการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการพัฒนา
คุณภาพ การศึกษา บรรลุตามเป้าหมาย 

2 ระดับดมีาก 

 
โรงเรียนอนุบาลบางละมุง  ได้ประกาศมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   เมือ่วันที่   ๑๖  เดือน  

พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  รายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (๕ ด้าน ๑๕  มาตรฐาน  ๖๕  ตัวบ่งชี้ ) 

( ประกาศใช้เมื่อ  วันที่   ๑๖  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ ) 



 
๘๐ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

ด้าน/มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก
คะแนน 

ค่าเป้าหมาย 

             มาตรฐานด้านคณุภาพผู้เรียน มี 6 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

30 
5 

ระดับดีเยี่ยม 

     1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 0.5 ร้อยละ ๙๐ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

     1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 0.5 ร้อยละ ๘๐ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

     1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทาเพศ 

1 ร้อยละ ๙๐ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

     1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 1 ร้อยละ ๘๕ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

     1.5 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 1 ร้อยละ ๘๕ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

     1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์/
กีฬา/นันทนาการตามาจินตนาการ 

1 ร้อยละ ๙๐ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

5 ระดับดีเยี่ยม 

     2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 2 ร้อยละ ๙๐ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 
 
 

     2.2 เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 1 ร้อยละ ๙๐ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

     2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  1 ร้อยละ ๘๕ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

     2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 1 ร้อยละ ๘๕ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5 ระดับดีมาก 

ด้าน/มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก
คะแนน 

ค่าเป้าหมาย 

     3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแห่ง
เรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 

2 ร้อยละ ๘๕ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

     3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 

1 ร้อยละ ๘๐ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

     3.3 เรียนรู้รว่มกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 

1 ร้อยละ ๘๕ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 



 
๘๑ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

     3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 1 ร้อยละ ๘๐ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่ 4   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 

5  
ระดับดีมาก 

   4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง 

2 ร้อยละ ๗๕ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

   4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 1 ร้อยละ ๗๕ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

   4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล 1 ร้อยละ ๗๕ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

   4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 1 ร้อยละ ๗๕ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่ 5   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 5 ระดับดี 
 

   5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 1 ร้อยละ ๗๐ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

   5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 1 ร้อยละ ๘๐ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนไปตามเกณฑ์ 2 ร้อยละ ๗๕ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 1 ร้อยละ ๕๐ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่ 6   ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 

5 ระดับดีมาก 

ด้าน/มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ น้ าหนัก
คะแนน 

ค่าเป้าหมาย 

   6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 2 ร้อยละ ๘๐ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

   6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 

1 ร้อยละ ๘๕ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

   6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 1 ร้อยละ ๙๐ได้ 
ระดับดีขึ้นไป 

   6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 

1 ร้อยละ ๙๐ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

           มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  มี 6 มาตรฐาน   33 ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 7   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสทิธิผล 

50 
 

10 

ระดับดีมาก 



 
๘๒ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

   7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1 ร้อยละ ๙๐ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

   
   7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผน 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

1 ร้อยละ ๘๐ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

   7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

2 ร้อยละ ๘๐ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

   7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

1 ร้อยละ ๘๕ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 
 

   7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

1 ร้อยละ ๙๐ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

   7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

1 ร้อยละ ๙๐ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

   7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
และใช้ผลในการปรับการสอน 

1 ร้อยละ ๑๐๐ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

   7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

1 ร้อยละ ๑๐๐ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

ด้าน/มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก
คะแนน 

ค่าเป้าหมาย 

   7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ 

1 ร้อยละ ๙๐ได้ 
ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  

10 ระดับดีเยี่ยม 

   8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา
ผู้เรียน 

1 ระดับดเียี่ยม 

   8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

2 ระดับดีมาก 

   8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

2 ระดับดเียี่ยม 

   8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อ านาจ 

2 ระดับดีมาก 

   8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 

1 ระดับดเียี่ยม 

   8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

2 ระดับดเียี่ยม 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5 ระดับดีมาก 



 
๘๓ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

   9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 2 ระดับดีมาก 
 

   9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

1 ระดับดีมาก 

    9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 2 ระดับดีมาก 
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

10 ระดับดีมาก 

   10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 2 ระดับดีมาก 
   10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนคามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ 

2 ระดับดีมาก 

   10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
 

1 ระดับดเียี่ยม 

ด้าน/มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก
คะแนน 

ค่าเป้าหมาย 

   10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

1 ระดับดเียี่ยม 

   10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

2 ระดับดีมาก 

   10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน 

2 ระดับดเียี่ยม 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

10 ระดับดีเยี่ยม 

   11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มี
สิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น 
และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

4 ระดับดีเยี่ยม 

   11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน 

3 ระดับดเียี่ยม 

   11.3 จัดห้องสมุดท่ีให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

3 ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

5 ระดับดเียี่ยม 

  12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1 ระดับดีเยี่ยม 
  12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

1 ระดับดเียี่ยม 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

0.5 ระดับดเียี่ยม 



 
๘๔ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

0.5 ระดับดีมาก 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

1 ระดับดเียี่ยม 

 12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 1 ระดับดีเยี่ยม 
   13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง  

5  
ระดับดีมาก 

ด้าน/มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก
คะแนน 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี  1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

10 ระดับดีมาก 

   13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

5 ระดับดีมาก 

          มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  มี 1 มาตรฐาน 2 ตัว
บ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

 
5 

ระดับดีมาก 

   14.2(1) จัดโครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีไหว้งาม รักสิ่งแวดล้อม
และรักษ์มวยไทย 

2 ระดับดีมาก 

14.2(2) ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนไหว้งาม รักสิ่งแวดล้อมและ 
รักษ์มวยไทย 

3 ระดับดีมาก 

            มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  มี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

 
5 

ระดับดีมาก 

   15.2(1) จัดโครงการ กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 3 ระดับดเียี่ยม 
   15.2(2)ผลการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา บรรลุตามเป้าหมาย 

2 ระดับดมีาก 

 
 

ตารางการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี ้
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด * 
ด้า               ด้านคุณภาพผู้เรียน    



 
๘๕ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด * 
                   มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย     ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
ม                 มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
ม                 มาตรฐานที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม       ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

                   มาตรฐานที ่๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา       
         

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มา                มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาต         มาตรฐานที่ ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

                    มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 มาตรฐานที่ ๗  แนวการจัดการศึกษา     ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
ม              มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มา               มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตร         มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้

สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

                 มาตรฐานมาตรการส่งเสริม 
มา                 มาตรฐานที่ ๑๑  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย แนวทางการ 

ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา๒๕๕๘ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด * 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 



 
๘๖ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด * 
มาตรฐานที่  ๓   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองรักเรียนรู้ และ พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง 

ดีมาก ดีมาก 

   มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 

ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

ดีมาก ดีเยี่ยม 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธภิาพและเกิดประสิทธผิล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง 
ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน พัฒนาเต็มศักยภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

ด้านมาตรการส่งเสริม   
มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

 



 
๘๗ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                          
ค าสั่งโรงเรียนอนุบาลบางละมุง 

ที ่ ๒๒/๒๕๕๙ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารประกันคุณภาพภายใน 

และจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา(SAR) 
........................................ 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  ให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งมีการประเมินระบบ
ประกันคุณภาพภายใน อย่างน้อยปีละ ๑  ครั้ง เพื่อสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้ปกครองและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา โดยผู้เรียนจะต้องได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด 
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเต็มศักยภาพ 

อาศัยอ านาจในมาตรา  ๓๙ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖มาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินการ ดังนี ้



 
๘๘ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.นายพรเลิศ  เลามีชัยเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒. นางพรพิมล  แย้มศรี  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
๓. นางชลธชิา  อนันต์นาวี          รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาและอ านวยการให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
             คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารประกันคุณภาพภายในและจัดท ารายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา(SAR) 

๑.นางอารีรัตน์  วีระสวัสดิ์       ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง ประธานกรรมการ 
          ๒.นายกุญช์พิสิฏฐ์  คงนุรัตน์    ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง รองประธานกรรมการ 
          ๓.นางกรรณิการ์  แสงโนราช        ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการ 
          ๔. นางสาวสายวารินทร์  เยาวรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการ 
          ๕. นางสาวสุดใจ  ฝูงใหญ่            ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการ 
          ๖. นางสาวจุทารัตน์  ศรีกระทุ่ม    ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง       กรรมการ 
          ๗. นางสาวชลนี  เทพวงศ์           ครูผู้ช่วยโรงเรยีนอนุบาลบางละมุง กรรมการ 
          ๘. ว่าที่ร.ต.ชนะวงศ์  สาสุนทรา    ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการ 
          ๙. นายจักรพันธ์  ศรนรินทร์        ครูผูช้่วยโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการและเลขานุการ 
            หน้าที ่ ๑.จัดเตรียมเอกสารประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ๘  องค์ประกอบ
เพ่ือเตรียมรับการประเมินในวันที่  ๒๒  มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒.จัดท าข้อมูล รายงานประจ าปีของสถานศึกษา(SAR) จนเสร็จสิ้นส่งหน่วยงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓  ภายในวันที่ ๘  เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๘  เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เป็นต้นไป 
  สั่ง ณ วันที่  ๑๘  เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๙                   

                                                            
    ( นายพรเลิศ  เลามีชัยเจริญ) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบางละมุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๘๙ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 
 
 
 

 

 
ค าสั่งโรงเรียนอนุบาลบางละมุง 

ที่  ๒๓/๒๕๕๙ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา 

........................................ 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  ให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการประเมินระบบ
ประกันคุณภาพภายใน อย่างน้อยปีละ ๑  ครั้ง เพื่อสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้ปกครองและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา โดยผู้เรียนจะต้องได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเต็มศักยภาพ 

อาศัยอ านาจในมาตรา  ๓๙ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖มาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา ดังนี้ 
๑.นายพรเลิศ  เลามีชัยเจริญ    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบางละมุง  ประธานกรรมการ 
๒.นายวัชรินทร์  ศรีเปารยะ     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกราด   รองประธานกรรมการ 
๓.นางพรพิมล  แย้มศรี          รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบางละมุง    กรรมการ 
๔. นางอารีรัตน์  วีระสวัสดิ์      ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง      กรรมการ 
๕. นางสาวสุดใจ  ฝูงใหญ ่      ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง      กรรมการ  
๖.นางชลธิชา  อนันต์นาวี       รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบางละมุง      กรรมการและเลขานุการ       
หน้าที ่ ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานการศึกษา ๘  
องค์ประกอบ ให้ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๒  เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เป็นต้นไป 
                     สั่ง ณ วันที่  ๑๘  เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  

                                                                
    ( นายพรเลิศ  เลามีชัยเจริญ) 



 
๙๐ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบางละมุง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพกิจกรรม 

ตรวจเยี่ยมห้องเรียนในแต่ระดับช้ันเพ่ือรองรับคณะกรรมการนิเทศเตม็พิกัด 100% 

ภาพกิจกรรม 
คณะครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุงศึกษาดูงาน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู ้

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม ่
29 มกราคม 2559 



 
๙๑ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
วันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 

8 มกราคม 2559 



 
๙๒ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(Christmas  Day) 

25 ธันวาคม 2558 



 
๙๓ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 
วันพ่อแห่งชาติและกิจกรรม  “ ปั่นเพื่อพ่อ ”  Bike For Dad 

5 ธันวาคม 2558 



 
๙๔ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
คณะครแูละนักเรียนร่วมเดินขบวนกระทง กับเทศบาล ต.บางละมุง 

25 พฤศจิกายน 2558 



 
๙๕ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
มอบเกียรติบัตรกับนักเรียนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 

26 มิถุนายน 2558 



 
๙๖ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
กีฬาสีโรงเรียนและมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬา 

28 สิงหาคม 2558 
 



 
๙๗ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
 “เปิดบ้านวิชาการ เตม็รูปแบบ” ณ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 

24 กรกฎาคม 2558 



 
๙๘ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
 “วันไหว้คร”ู ณ โรงเรยีนอนุบาลบางละมุง 

11 มิถุนายน 2558 



 
๙๙ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
การปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน 

24 พฤษภาคม 2558 



 
๑๐๐ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
พิธีมอบเกียรติบัตรให้กบัผู้ส าเร็จการศึกษา  ณ เทศบาลต าบลบางละมุง 



 
๑๐๑ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเข้าค่ายพักแรม ลกูเสือ-เนตรนารี  

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านบางละมงุ 



 
๑๐๒ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ   โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 
ที ่       /2559                                               วันที ่    8 เมษายน พ.ศ. 2559 
เรื่อง  ขอความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา(SAR) ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลบางละมุง  ท่านลิขิต  สิริมณีรัตน์ 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 
  
 ด้วยโรงเรียนอนุบาลบางละมุงได้จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ฉบับนี้ขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๙ เพ่ือเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด ผู้บังคับบัญชา ชุมชน และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือใช้เป็นสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาในปีการศึกษาต่อไปให้มีคุณภาพสูงขึ้น  
 ทางโรงเรียนจึงใคร่ขอความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา(SAR) ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา  



 
๑๐๓ 

รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 
 
 
      ลงชื่อ........................................... 
 (นายพรเลิศ  เลามีชัยเจริญ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบางละมุง 
 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
............................................................................................................................. .................................. 
 
                                                               ลงชื่อ................................................ 
 (นายลิขิต  สิริมณีรัตน์) 
                                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 
 
 


