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ค าน า 

 
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของสถานศึกษา     ซึ่งมีองค์ประกอบของรายงาน
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 4 ส่วน   ได้แก่ ส่วนที่ 1  บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพ้ืนฐาน     ส่วนที่ 3 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา   ส่วนที่ 4 ภาคผนวก  โดยมีวัตถุประสงค์   
เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา  เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
  

 

                 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 
                                                                                            30  พฤษภาคม  2563 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 โรงเรียน การกุศลวัดหนองแวง รหัส 1140100021  ที่ตัง้เลขที ่593  แขวง/ต าบล ในเมือง 
เขต/อ าเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
โทรศัพท ์043-227-120 โทรสาร 043-227-120 email Ksw_school@hotmail.com  website 
www.kswnw.ac.th   ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ 4 กรกฎาคม 2543 ใบอนุญาตเลขที่ ขก.07/25543 
เปิดสอนระดับ ปฐมวัย (อนุบาล 1-3 ) ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวนนักเรียน   1,802  คน      
จ านวนบุคลากรโรงเรียน  76 คน 
 
ตอนที่ 2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดับปฐมวัย 

1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 

 2.1 โครงการหนนู้อยเด็กดีศรี ก.ศ.ว 
 2.2 โครงการอารมณ์แจ่มใสจิตใจร่าเริง  
2.3 โครงการหนนู้อยอิคคิวซัง 
2.4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
2.5 โครงการหลักสูตรของหนู 
2.6 โครงการยอดผู้น า 

              3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
3.1  แผนปฏิบัติงานที่  1  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ โดยการใช้แผนผัง 

ความคิด 
3.2  แผนปฏิบัติงานที่  2   ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
3.3  แผนปฏิบัติงานที่  3   เสริมสร้างความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีความ 

หลากหลาย และมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน               
 4) แบบอย่างที่ดี 
                   4.1 ครูมืออาชีพ 
      4.2 ระบบติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      4.3 ผู้บริหารมีหลักธรรมมาภิบาล 
              5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

5.1 เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัยและ 
สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 

5.2 เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม 

5.3 เด็กท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรม 
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและสามารถปฏิบัติตามกิจกรรมประจ าวันอย่างมีความสุข 

mailto:Ksw_school@hotmail.com
http://www.kswnw.ac.th/


2 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

                   5.4 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา และหลักการศึกษาปฐมวัย มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า และความคิดริเริ่ม
ที่เน้นการพัฒนาเด็ก ปฐมวัยทั้ง ๔ ด้าน 
      5.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเด็กเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 
      5.6 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
      5.7 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ใน การจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
      5.8 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวกใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก 
                   5.9 เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล เด็กเรียนรู้จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรมมีบรรยากาศสภาพ
ห้องเรียนที่อบอุ่น 
              6) โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

6.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  
6.2 จัดประสบการณ์เรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสนใจและสร้างเสริมกิจกรรม 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพดีเลิศ 
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 

2.1  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.2  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2.3  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
2.4  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2.5  โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีค่านิยมที่ดี 
2.6  โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
2.7  โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2.8  โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
2.9  โครงการจัดหาสื่อและผลิตสื่อ 
2.10  โครงการมัคคุเทศก์น้อย 
2.11  โครงการอนุรักษ์ความเป็นไทย 

3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีข้ึนกว่าเดิม 1 ระดับ 
3.1  แผนปฏิบัติงานที่  1   พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ 

คิดค านวณเป็นตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
3.2  แผนปฏิบัติงานที่  2   พัฒนาระบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและหลักการกระจาย 

อ านาจ เป็นตัวขับเคลื่อนในการบริหารงานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการบริหารจัดการงบประมาณ 
3.3  แผนปฏิบัติงานที่  3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการวิจัยมาจัดการเรียนรู้ 

อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
4) แบบอย่างที่ดี 

4.1 ครูมืออาชีพ 
4.2 ระบบติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4.3 ผู้บริหารมีหลักธรรมมาภิบาล 

5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
           5.1 โรงเรียนมีระบบดูแลก ากับติดตามในการคาบโฮมรูม มีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การ
เยี่ยมบ้าน ติดตามผลการเรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ผ่านกิจกรรมสวดมนต์ท านองสรภัญญะในทุกระดับชั้น 
           5.2 มีการจัดท าปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสนองให้สอดคล้องกับสถานศึกษา 
               5.3 มีการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจในการขับเคลื่อน
และก า กับติดตามงานโครงการที่เกี่ยวข้อง 
          5.4 มีการใช้แผนกลยุทธ์เป็นแนวทางใน การบริหารงาน 
          5.5 ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นั กเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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6) โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
6.1 เรียนภาษาไทยเน้นเพ่ือการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเรียนวิชาอ่ืน 
6.2 เรียนภาษาอังกฤษเน้นเพ่ือการสื่อสาร 
6.3 เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning เน้นทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง สถานการณ์จ าลองกิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฎิบัติสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่
ทุกเวลาและเรียนรู้อย่างมีความสุข 
  

 
 
 
 

     ลงนาม.... ................................................. (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 
     (พระครูธรรมสารสุมณฑ์ ดร.) 

                  วัน 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2563 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 

1.1 โรงเรียน การกุศลวัดหนองแวง รหัส 1140100021  ที่ตั้งเลขที่ 593  แขวง/ต าบล ในเมือง 
เขต/อ าเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
โทรศัพท์ 043-227-120 โทรสาร 043-227-120 email Ksw_school@hotmail.com  website 
www.kswnw.ac.th ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ 4 กรกฎาคม 2543 ใบอนุญาตเลขท่ี ขก.07/25543  
เปิดสอนระดับ ปฐมวัย (อนุบาล 1-3 ) ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวนนักเรียน  1,802  คน 
จ านวนบุคลากรโรงเรียน 76  คน 

1.1 ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  
         บุคคลธรรมดา 

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

ประเภทโรงเรียน 
        ประเภทโรงเรียนในระบบ 

             สามัญศึกษา 
   การกุศลของวัด 
   การศึกษาพิเศษ 
   การศึกษาสงเคราะห์ 
   ในพระราชูปถัมภ์ 
   สามัญปกติ 
   อิสลามควบคู่สามัญ  
การจัดการเรียนการสอน 

   ปกติ  (สามัญศึกษา) 
   English  Program   ได้รับอนุญาตเมื่อ................................................... 

 
    
 
 
 
 
 
  

mailto:Ksw_school@hotmail.com
http://www.kswnw.ac.th/
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1.2 จ านวนห้องเรียน/ผู้เรียนจ าแนกตามระดับที่เปิดสอน 

ระดับที่เปิดสอน 
จ านวนห้องเรียน 

จ านวนผู้เรียน
ปกติ  

จ านวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ

พิเศษ 
รวมจ านวน

ผู้เรียน 
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับก่อนประถมศึกษา       
อนุบาลปีที ่1 3 - 49 47 - - 96 
อนุบาลปีที ่2 4 - 66 70 - - 136 
อนุบาลปีที ่3 4 - 72 68 - - 140 

รวม 11 - 187 185 - - 372 
ระดับประถมศึกษา        
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 - 86 87 - - 173 
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 - 72 78 - - 150 
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 - 87 67 - - 154 
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 - 66 59 - - 125 
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 - 77 69 - - 146 
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 - 72 62 - - 134 

รวม 22 - 460 422 - - 882 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       

มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 - 83 52 - - 135 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 - 63 48 - - 111 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 - 71 58 - - 129 

รวม 9 - 217 158 - - 375 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       

มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 - 39 38 - - 77 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 - 36 22 - - 58 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 - 9 29 - - 36 

รวม 5 - 84 89 - - 173 
รวมทั้งสิ้น 47 - 948 854 - - 1,802 
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  1.3  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  1.3.1 สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ต าแหน่ง 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศกึษา 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา - - - - - 
- ผู้รับใบอนุญาต - - - 1 - 
- ผู้จัดการ - - 1 - - 
- ผู้อ านวยการ - - - 1 - 
- รอง/ผู้อ านวยการ - 1 2 - - 

รวม - 1 3 2 6 
2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย - - - - - 

- ครูบรรจ ุ - 9 - - 9 
- ครูต่างชาต ิ - 2 - - 2 

3. ผู้สอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน - - - - - 
ระดับประถมศึกษา - - - - - 

- ครูบรรจ ุ - 20 - - 20 
- ครูต่างชาต ิ - 3 - - 3 

ระดับมัธยมศึกษา - - - - - 
- ครูบรรจ ุ - 14 - - 14 
- ครูต่างชาติ  - - - - - 

รวม - 48 6 4 54 
4. บุคลากรทางการศึกษา - - - - - 

- เจ้าหน้าท่ี 8 10 - - 18 
5.อื่นๆ (ระบุ)... - - - - - 

รวม - - - -  
รวมทั้งสิ้น 8 69 9 6 78 

สรุปอัตราส่วน 
 ระดับปฐมวัย 

จ านวนผู้เรียนต่อครู    40 : 1 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  40 : 1 

 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ระดับประถมศึกษา 

จ านวนผู้เรียนต่อครู    45 : 1 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  45 : 1 

  ระดับมัธยมศึกษา 
จ านวนผู้เรียนต่อครู    45 : 1 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  45 : 1 
 
 
 
 
 
 



8 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

  1.3.2  สรุปจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   กรณีที่ 1  ครสูอนหลายระดับช้ันให้กรอกข้อมูลในระดับท่ีมีจ านวนช่ัวโมงสอนมากท่ีสดุ 
   กรณีที่ 2  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ในระดับประถมศกึษา 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนครูผูส้อน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวัย 9 2 - - - - 
ภาษาไทย - - 5 - 2 - 
คณิตศาสตร ์ - - 4 - 3 - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 3 - 5 - 
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 3 - 3 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - 2 - 2 - 
ศิลปะ - - 2 - 1 - 
การงานอาชีพ - - 2 - 1 - 
ภาษาต่างประเทศ - - 4 - 2 - 

   
  1.3.3  สรุปจ านวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จ านวนครูผูส้อน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
  กิจกรรมนักเรียน -  

- ลูกเสือ 22 15 
- เนตรนารี - - 
- ยุวกาชาด - - 
- ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ - - 
- รักษาดินแดน (ร.ด.) - 1 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 22 15 
- อ่ืนๆ...ให้ระบุ - - 

   กิจกรรมแนะแนว 1 1 
  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 3 3 
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   1.3.4   สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
ลูกเสือ/เนตรนารี 

/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
จ านวน

ผู้บังคับบัญชา 
จ านวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดตั้งกองลูกเสือ 
มีวุฒ ิ ไม่มีวุฒิ จัดตั้ง ไม่จัดตั้ง 

ลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง 10 3 7 / - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  12 7 5 / - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 9 5 4 / - 
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ 6 - 6 / - 
ยุวกาชาด - - - - - 
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ - - - - - 

รวม 37 15 22 - - 
 
   1.3.5  สรุปจ านวนครูที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม (3 ปีย้อนหลัง) 

จ านวนครูที่เข้ารับ 
การอบรม 

หน่วยงานที่เข้ารับการอบรม ปี พ.ศ......... 

56 1. ศูนย์ปฎิบตัิธรรมวัดเวฬุวัน           - 2561 
2 2.ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 2561 
48 3. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2562 
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2. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ปรัชญา คุณธรรมน าหน้า วิชาการสูงส่ง 
วิสัยทัศน์ ภายในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงเป็นโรงเรียน 

ที่จัดการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานได้มาตรฐาน ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ และรัก
ความเป็นไทย 

พันธกิจ 1. พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประวงค์ และทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 
5. ส่งเสริมแนวทางปฎิรูปการศึกษา โดยเน้นการมีจิตสาธารณะและรัก
ความเป็นไทย 

เป้าหมาย 1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน 
2. ผู้บริหารได้รับการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการและครูทุกคนได้รับ
การพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
3. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. สถานศึกษามีระบบประกันคถณภาพภายใน เป็นกลไกขับเคลื่อนในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
5. นักเรียนทุกคนได้รับการลูกฝังให้มีจิตสาธารณะและรักความเป็นไทย 
 

ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
2. ด้านการจัดการศึกษา 
3. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
5. ด้านมาตรการส่งเสริม 

เอกลักษณ์ รักความเป็นไทย ใส่ใจวิถีพุทธ 
อัตลักษณ์ นักเรียนมีจิตสาธารณะและรักความเป็นไทย 
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3. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัดประเด็นการ

ติดตามประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภา
พ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        

ยุทธศาสตร์ที่ 1 1. โครงการหนูน้อยเด็กดีศรี ก.ศ.ว 354 ดี 86 ดีเลิศ กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 

2. โครงการอารมณ์แจ่มใสจิตใจร่าเริง 354 ดี 86 ดีเลิศ กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 

3. โครงการหนูน้อยอิคคิวซัง 354 ดี 86 ดีเลิศ กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 354 ดี 86 ดีเลิศ กลยุทธ์ที่ ๒ 
การจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 

2. โครงการหลักสูตรของหนู 354 ดี 86 ดีเลิศ กลยุทธ์ที่ ๒ 
การจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-
2.6 

3. โครงการยอดผู้น า 354 ดี 86 ดีเลิศ กลยุทธ์ที่ ๒ 
การจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-
2.4 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัดประเด็น
การติดตามประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับข้ันพ้ืนฐาน        

ยุทธศาสตร์ที่ 1 1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 1,802 ดีเลิศ 79.96 ดีเลิศ กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1-1.4 

2. โครงการส่งเสรมิความเป็นเลิศทางวิชาการ 1,802 ด ี 79.96 ด ี กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1-1.4 

3. โครงการส่งเสรมิความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 1,802 ดีเลิศ 90.00 ดีเลิศ กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.11-1.12 

4. โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 1,802 ดีเลิศ 100 ดีเลิศ กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.8-1.12 

5. โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
    และค่านิยมที่ด ี

1,802 ดีเลิศ 90 ดีเลิศ กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.11-1.12 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัดประเด็น
การติดตามประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับข้ันพ้ืนฐาน        
ยุทธศาสตร์ที่ 2 1. โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 1,802 ดี 65 ดี กลยุทธที่ 2 

การปฎิรูประบบทรัพยากร
เพื่อการศึกษาเอกชน 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 2 

มาตราฐานที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2-2.6 

2. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 1,802 ดีเลิศ 76 ดีเลิศ กลยุทธที่ 2 
การปฎิรูประบบทรัพยากร

เพื่อการศึกษาเอกชน 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 2 

มาตราฐานที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2-2.6 

3. โครงการจัดหาสื่อและผลิตสื่อ 1,802 ดีเลิศ 79.96 ดีเลิศ กลยุทธที่ 2 
การปฎิรูประบบทรัพยากร

เพื่อการศึกษาเอกชน 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 2 

มาตราฐานที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 

4. โครงการมัคคุเทศก์น้อย 1,802 ดีเลิศ 79.96 ดีเลิศ กลยุทธที่ 2 
การปฎิรูประบบทรัพยากร

เพื่อการศึกษาเอกชน 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 2 

มาตราฐานที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8-1.0 

6. โครงการอนุรักษ์ความเป็นไทย 1,802 ดีเลิศ 79.93 ดีเลิศ กลยุทธที่ 2 
การปฎิรูประบบทรัพยากร

เพื่อการศึกษาเอกชน 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 2 

มาตราฐานที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8-1.0 

 
 

***  ยุทธศาสตร์ของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน 
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4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
4.1  ระดับปฐมวัย  
  ผลการพัฒนาเด็ก 

ผลพัฒนาการด้าน 
จ านวน

เด็ก
ทั้งหมด 

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ด้านร่างกาย 354 349 98.58 5 1.41 - - 
2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 354 354 100 - - - - 
3. ด้านสังคม 354 352 99.4 2 0.56 - - 
4. ด้านสติปัญญา 354 344 97.17 10 2.82 - - 

  
 4.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน 
นักเรียน    
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการ
ทดสอบ (O-NET) *** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 128 128 32.90 34.92 26.10 27.38 26.10 -5.52 ไม่มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร ์ 128 128 35.55 40.48 37.15 34.64 37.15 -0.91 ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาไทย 128 128 49.07 45.73 49.39 44.24 49.39 -4.83 ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ 128 128 34.42 34.92 29.98 29.32 29.98 -5.10 ไม่มีพัฒนาการ 

 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไมถ่ึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
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  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน   
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 
2560 

(1) 
2561 

(2) 
2562 

(3) 

คณิตศาสตร ์ 128 128 26.73 18.38 23.05 22.12 -0.93 -4.04 ไม่มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร ์ 128 128 30.07 29.25 32.92 29.82 -3.10 -9.42 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 128 128 55.14 46.96 48.51 49.60 1.09 2.25 มีพัฒนาการแต ่
ไม่ถึงร้อยละ 3 

ภาษาอังกฤษ 128 128 33.25 27.17 25.16 28.96 3.80 15.11 มีพัฒนาการ 
  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไมถ่ึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 

 
 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน   
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่
ระดับ 

ประเทศ       
 ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการ
ทดสอบ (O-NET) *** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 
2560 

(1) 
2561 

(2) 
2562 

(3) 

คณิตศาสตร ์ 38 38 25.41 14.69 21.20 20.15 -1.05 -4.96 ไม่มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร ์ 38 38 29.20 25.17 28.56 27.03 -1.53 -5.36 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 38 38 42.21 41.02 40.57 36.74 -3.83 -9.44 ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ 38 38 29.20 21.30 24.24 23.16 -1.08 -4.46 ไม่มีพัฒนาการ 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

38 38 35.70 28.63 30.27 32.38 +2.11 +6.97 มีพัฒนาการ 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไมถ่ึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
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จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป   
ระดับประถมศึกษา 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

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

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่
มีผลระดบั 
3 ข้ึนไป 

 
ร้อย
ละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ข้ึนไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่
มีผลระดบั 
3 ข้ึนไป 

 
ร้อย
ละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 
ข้ึนไป 

 
ร้อย
ละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ข้ึนไป 

 
ร้อย
ละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ข้ึนไป 

 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 176 98 
55.6

8 
146 89 58.90 154 110 

71.4
2 

122 46 
37.7

0 
146 97 

66.4
4 

134 87 64.93 

คณิตศาสตร์ 176 116 
65.9

0 
146 119 81.50 154 75 

48.0
5 

122 55 
45.0

8 
146 82 

56.1
6 

134 82 61.19 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

176 164 
60.9

7 
146 130 89.04 154 105 

68.1
8 

122 119 
97.5

4 
146 139 

95.2
1 

134 128 95.52 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

176 141 
80.1

1 
146 128 

87.67 
 

154 150 
97.4

0 
122 117 

95.9
0 

146 144 
98.6

3 
134 109 81.34 

ประวัติศาสตร์ 176 139 78.9 146   154 147 
95.4

5 
122 117 

95.9
0 

146 145 
99.3

2 
134 107 79.85 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

176 176 100 146 
146 

 
100 154 154 100 122 122 100 146 146 100 134 134 100 

ศิลปะ 176 176 100 146 146 100 154 154 100 122 117 
95.9

0 
146 121 

82.8
8 

134 134 100 

การงานอาชพี 176 172 
97.7

2 
146 146 100 154 124 

80.5
2 

122 122 100 146 146 100 134 134 100 

ภาษาตา่งประเทศ 176 160 
90.9

0 
146 127 87.67 154 95 

61.6
8 

122 122 
98.3

6 
146 115 

78.7
7 

134 68 50.75 

รายวิชาเพิ่มเติม.... 176 - - 146 - - 154 - - 122 - - 146 - - 134 76 56.72 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน  (ภาคเรียนที่ 2) 
ม.1 ม.2 ม.3 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน
ที่มีผลระดับ 3 

ข้ึนไป 
ร้อยละ จ านวน

นักเรียน 
จ านวนนักเรียนที่
มีผลระดบั 3ข้ึน

ไป 
ร้อยละ จ านวน

นักเรียน 
จ านวนนักเรียนที่
มีผลระดบั 3ข้ึน

ไป 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 125 17 13.60 109 17 15.60 128 38 29.69 
คณิตศาสตร ์ 125 37 29.60 109 27 24.77 128 27 21.10 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 125 50 40.00 109 83 76.15 128 30 23.44 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

125 26 20.80 109 52 47.71 128 45 35.16 

สุขศึกษาและพลศึกษา 125 24 19.20 109 24 22.02 128 35 27.35 
ประวัติศาสตร ์ 125 67 53.60 109 49 44.96 128 52 40.63 
ศิลปะ 125 20 16.00 109 38 34.87 128 55 49.97 
การงานอาชีพ 125 86 68.80 109 46 42.21 128 51 39.85 
ภาษาต่างประเทศ 125 4 3.20 109 15 13.77 128 21 16.41 
รายวิชาอื่นเพิ่มเติม.... 125 115 92.00 109 79 72.48 128 73 57.04 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน  (ภาคเรียนที่ 2) 
ม.4 ม.5 ม.6 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน
ที่มีผลระดับ 3 

ข้ึนไป 
ร้อยละ จ านวน

นักเรียน 
จ านวนนักเรียนที่

มีผลระดบั 3    
ข้ึนไป 

ร้อยละ จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่
มีผลระดบั 3    

ข้ึนไป 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 70 14 20.00 57 17 29.82 38 12 31.58 
คณิตศาสตร ์ 70 14 20.00 57 13 22.80 38 6 15.79 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 70 5 51.43 57 49 85.96 38 29 76.32 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 70 31 44.29 57 41 71.93 38 38 100.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา 70 34 48.57 57 45 78.95 38 28 73.68 
ประวัติศาสตร ์ 70 31 44.29 57 39 68.42 38 38 100.00 
ศิลปะ 70 28 40.00 57 36 63.16 38 15 39.47 
การงานอาชีพ 70 - - 57 - - 38 19 50.00 
ภาษาต่างประเทศ 70 47 67.14 57 55 96.49 38 10 26.31 

 
 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
 เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

สมรรถนะ 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ 
ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ
สมรรถนะ *** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 
2560 

(1) 
2561 

(2) 
2562 

(3) 

ด้านภาษา
(Literacy) 

153 150 44.94 45.76 41.80 30.16 -11.64 -27.84 ไม่มีพัฒนาการ 

ด้านค านวณ 
(Numeracy) 

153 150 46.46 31.45 36.59 33.11 -3.48 -9.51 ไม่มีพัฒนาการ 

ด้านเหตผุล 
(reasoning) 

153 150 - 35.92 39.16 - - - - 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไมถ่ึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
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ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
     เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ความสามารถ 
ด้านการอ่าน 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่   
ระดับ     

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ      
ด้านการอ่าน 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 
2560 

(1) 
2561 

(2) 
2562 

(3) 

อ่านรู้เรื่อง 179 178 72.81 63.68 57.32 61.19 3.87 6.75 มีพัฒนาการ 
อ่านออกเสียง 179 178 68.50 41.22 34.23 55.22 20.99 61.32 มีพัฒนาการ 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไมถ่ึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 

 
  

5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 
  นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่น ามาใช้ในการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาหรือเพื่อการพัฒนา 

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

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

 
 

ชื่อ แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

ครูมืออาชีพ 
มาตรฐานด้านการบริหาร 

และการจัดการเรียนการสอน 
ขั้นพ้ืนฐาน,ขั้นปฐมวัย 

ระบบติดตามนักเรียน 
มาตรฐานด้านการบริหาร 

และการจัดการเรียนการสอน 
ขั้นพ้ืนฐาน,ขั้นปฐมวัย 

ผู้บริหารมีหลักธรรมมาภิบาล 
มาตรฐานด้านการบริหาร 

และการจัดการเรียนการสอน 
ขั้นพ้ืนฐาน,ขั้นปฐมวัย 
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6.  รางวัลทีส่ถานศึกษาได้รับ  
6.1  ปีการศึกษาปัจจุบัน 

ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

1. พัฒนาการสูงสุดอันดับที่ 3 การทดสอบ
ระดับชาต ิ

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดขอนแก่น 

 

 
6.2  ผลงานดีเด่นของบุคลากร 

รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ ได้รับเมื่อ 
นายสันทัด  สุมนเมธี (ผู้บริหาร) 
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น 

 
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 

 
21 ธันวาคม 62 

นายสันทัด  สุมนเมธี (ผู้บริหาร) 
คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา 

 
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 

 
21 ธันวาคม 62 

นางเอื้องลาวัลย ์ อนุสุริยา (ครูผู้สอน) 
ครูผู้สอนดีเด่น 

 
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 

 
21 ธันวาคม 62 

นายธเนศ ดนตรี (ครูผู้สอน) 
ครูผู้สอนดีเด่น 

 
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 

 
21 ธันวาคม 62 

นายณัฐวุฒิ  ทองทุม (ครูผู้สอน) 
ครูผู้สอนดีเด่น 

 
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 

 
21 ธันวาคม 62 

นางณัฐยา  เผ่าพงษ์สวรรค์ (รองผู้บริหาร) 
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 16 มกราคม 62 

นางรัชดาภา   โพธิรุกข์ (ครูผู้สอน) 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 16 มกราคม 62 

นางตรีชยา      ทะสา(ครูผู้สอน) 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระภาษาไทย 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 16 มกราคม 62 

นายธีรพันธ์     วิทยาบ ารุง (ครูผู้สอน) 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระสังคมศกึษา 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 16 มกราคม 62 

นางสาวชญาดา  โคตรดง (ครูผู้สอน) 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 16 มกราคม 62 

นายณัฐวุฒิ   ทองทุม (ครูผู้สอน) 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระสขุศึกษาและพล
ศึกษา 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 16 มกราคม 62 

นายวรวุฒิ    เสนาสุ(ครูผู้สอน) 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระศิลปะ 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 16 มกราคม 62 

นายสมชาย   สาปา 
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 16 มกราคม 62 
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6.3  ผลงานของนักเรียน 
ชื่อ-สกลุ รางวัลที่ได้รับ ประเภทกิจกรรม/ระดับ 

1. เด็กหญิงวริศรา  วงศ์ชัยชาญ 
2. เด็กหญิงใบอ้อ  บัวผันต ์
3. เด็กหญิงไพลิน  เอี่ยมวิกาล 

เหรียญทองระดับชาต ิ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
(Science Show) ป.4-ป.6 

1. เด็กหญิงกมลชนก วงค์ทอง 
2. เด็กหญิงจันทกานต์  ไพรินทร ์
3. เด็กหญิงจิราพร  สุดใจ 
4. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ศรีจันทร์ 
5. เด็กหญิงณฎัฐธิดา  ทองไซร ้
6. เด็กหญิงนภัสสร  ก่ิงชัยภูม ิ
7. เด็กหญิงณฎัฐณิชา  ทองไซร ้
8. เด็กหญิงพิมพกานต์  พันชมพู 
9. เด็กหญิงสรชิชา  ยาวิชัย 
10. เด็กหญิงสุชิรา  แก้วไพฑลูย ์

เหรียญทองระดับชาต ิ การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ป.3  

1. เด็กหญิงนิภาพร  แก้วน้ าใส 
2. นางสาวรตันาภรณ์  ใจกว้าง 
3. เด็กหญิงวรัญญา  กันยิ่ง 
4. เด็กหญิงสมติา  ญาติพันแสน 
5. นางสาวสุพรรณหงส์  เจริญราษฎร ์
6. เด็กหญิงอรกัญญา  สาระฤทธ์ิ 
7. เด็กหญิงอรญา  สุค า 
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พันธ์โม ้

เหรียญทองระดับชาติ 

การแข่งขันนาฏศิลปไ์ทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 

1. นายพัชรพงศ์  ไชยวัง ทองแดงระดับชาติ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 
1. เด็กชายชาคริต  พละส ุ
2. เด็กชายธนวัฒน์  เฉลมิชาต ิ

เงินระดับชาติ 
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร ์
 ม.1-ม.3 

1. นางสาวจินตนา  จ าปานุ้ย 
2. นายณัฐวุฒิ  เฉียบแหลม 
3. นายอนุชา  ทองหล่อ 

ทองระดับภาค 
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 

1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศรีโพธิ์ชัย 
2. นางสาวนันทะริกา  เทพตาแสง 
3. นางสาวโสภา  มั่นหมาย 

ทองระดับภาค 
การแข่งขันแกะสลักผลไมม้.4-ม.6 

1. นายธนากร  อนุวรรณ 
2. นายปรีชา  สีบรรเทา 

เงินระดับภาค 
การแข่งขันการสร้างWeb Application ม.4-ม.6 

1. นางสาววิภาคกุล  ผิวสะอาด 
2. นายอนุชิต  อรัญปักษ์ 

ทองระดับภาค 
การแข่งขันมารยาท (ชาย-หญิง) ม.4-ม.6 

นางสาวนรินรตัน์  ชินวงษ์ ทองแดงระดับภาค การแข่งขันคัดลายมือ ม.4-ม.6 
เด็กหญิงณิชาภัทร  วงษ์ชาล ี ทองแดงระดับภาค การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสเีทียน (ปฐมวัย) 
นางสาวณัฎฐาภรณ์  ควรบุบผา ทองระดับภาค การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 
นางสาวณิชาพัฒน์  กองเพ็ง ทองแดงระดับภาค การแข่งขันวาดภาพระบายสีม.4-ม.6 
1. เด็กหญิงภัทรธิดา  สุนทอง 
2.เด็กหญิงรตันาภรณ์  ใจกว้าง   

ทองระดับภาค 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ม.1-ม.3 
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6.4 ผลงานของนักเรียน (ต่อ) 

ชื่อ-สกลุ รางวัลที่ได้รับ ประเภทกิจกรรม/ระดับ 
1. นางสาวธนิตา  บุญมา 
2. นางสาวนรศิรา  ประทีปทรงชัย 
3. นางสาวปณุยพร  ทมุพงษ ์
4. นางสาวพรนภิา  ซงหอม 
5. นางสาวพิมพลอย  หารอ่อนตา 
6. นางสาววัลยา  จ่อยพันนา 
7. นางสาววิจิตรา  เฮยีงสอน 
8. นางสาวสรัลรัตน์  สหีาราช 
9. นางสาวสจุิตรา  สุดชา 
10. นางสาวสุพรรษหงส์  เจริษราษฎร ์

ทองระดับภาค 

การแข่งขันนาฎศิลปไ์ทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 

1. เด็กหญิงณัฐนันท์ บุตดีเคน 
2. เด็กหญิงธิดารตัน์ มั่นหมาย 
3. เด็กหญิงนิภาพร แก้วน้ าใส 
4. เด็กหญิงรัชฎาพร  วงษาแก้ว 
5. เด็กหญิงสมดิา  ญาติพันแสน 
6. เด็กหญิงอรกัญญา สาระฤทธิ ์
7. เด็กหญิงอรัญญา สุค า 
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พันธ์โม ้

ทองระดับภาค 

การแข่งขันนาฎศิลปไ์ทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 

1. เด็กชายชาคริต  พละสุข 
2. เด็กชายธนวัฒน์  เฉลมิชาต ิ

ทองระดับภาค 
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  
ม.1-ม.3 

1. เด็กชายพงศกร  ขุนสอน 
2. เด็กหญิงสุภาพร  แนมขุนทด 
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ  พรมรูป 

ทองระดับภาค 
การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ป.4-ป.6 

1. เด็กหญิงวริศรา  วงศ์ชัยชาญ 
2. เด็กหญิงใบอ้อ   บัวผันต์ 
3. เด็กหญิงไพลิน   เอี่ยมวิกาล 

ทองระดับภาค 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 

1. เด็กชายนิพัทธ์    มูลพิมพ์ 
2. เด็กหญิงอัญชิสา  จินตนา 
3. เด็กชายเปรมปรี   ปัดอาสา 

ทองระดับภาค 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงกมลชนก    วงศ์ทอง 
2. เด็กหญิงจันทกานต์  ไพรินทร ์
3. เด็กหญิงจิราพร      สุดใจ 
4. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ศรีจันทร์ 
5. เด็กหญิงณฏัฐธิดา    ทองไซร ้
6. เด็กหญิงณัฐณิชา     ทองไซร้ 
7. เด็กหญิงนภัสสร      ก่ิงชัยภูม ิ
8. เด็กหญิงพิมพกานต์  พันชมพูเปรมศร ี
9. เด็กหญิงสรชิชา      ยาวิชัย 
10. เด็กหญิงสุชิรา      แก้วไพทูลย์ 

ทองระดับภาค 

การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.4-ป.6 
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7. ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 

ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 
1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด /  
2. การจดัการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า /  
3. การจดัการเรียนการสอนทีส่่งเสริมการคิดวเิคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning /  
4. การจดัการเรียนการสอนเพื่อฝกึทักษะการคิดแบบมีเหตผุลและเป็นข้ันตอน (Coding) /  
5. การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding) 

/  

6. การจดัการเรียนรู้ด้วย STEM Education 
6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2 สถานศกึษามีนวัตกรรมจากการเรยีนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

 
/ 
/ 

 
 
 

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะส าหรบัใช้ในการประกอบอาชีพ /  
8. การจดัการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) /  
9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรยีนรู้ภาษาอื่น /  
10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรยีนรู้หรือสรา้งอาชีพ /  

                                          
8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ดี ดี 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ดี ดี 
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563)   

 
9.  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

  สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
 สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 
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ส่วนที่ 3  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 ระดับปฐมวัย 
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จ านวน 
เด็กทั้งหมด 

(คน) 

จ านวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

1 มีพัฒนาด้านร่างกาย แขง็แรง มีสขุนิสยัที่
ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได้ 

  
 

   86.86 ดีเลิศ 

 1.1 ร้อยละของเด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  

 
86 354 310 87.57 ดีเลิศ 

 1.2 ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ด ี

 
 

86 354 310 87.57 ดีเลิศ 

 1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยสว่นตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย  

 
86 354 305 86.15 ดีเลิศ 

 1.4 ร้อยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอ้ตกลง
เกี่ยวกบัความปลอดภยั หลกีเล่ียงสภาวะ 
ที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจาก
บุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสีย่ง
อันตราย 

 

 

86 354 305 86.15 ดีเลิศ 

2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

     88.82 ดีเลิศ 

 2.1 ร้อยละของเด็กร่างเริงแจ่มใส          
แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม  

 
86 354 308 87.00 ดีเลิศ 

 2.2 ร้อยละของเด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ  
อดทนในการรอคอย  

 
86 354 308 87.00 ดีเลิศ 

 2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและ
ผู้อื่น 

 
 

86 354 315 88.98 ดีเลิศ 

 2.4 ร้อยละของเด็กมีจิตส านึกและค่านยิม      
ที่ด ี  

 
86 354 308 87.00 ดีเลิศ 

 2.5 ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจ กล้าพดู 
กล้าแสดงออก  

 
86 354 308 87.00 ดีเลิศ 

 2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปัน   86 354 325 91.80 ยอดเยี่ยม 
 2.7 ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ รู้หน้าที่

รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น 
  86 354 320 90.39 ยอดเยี่ยม 

 2.8 ร้อยละของเด็กซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

  86 354 322 90.96 ยอดเยี่ยม 

 2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุขกบัศิลปะ
ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

  86 354 316 89.26 ดีเลิศ 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จ านวน 
เด็ก

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

     87.89 ดีเลิศ 

 3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเอง 
ในการปฏิบัตกิิจวัตรประจ าวัน มีวินยั 
ในตนเอง 

  
86 354 308 87.00 ดีเลิศ 

 3.2 ร้อยละของเด็กประหยัดและพอเพยีง   86 354 306 86.44 ดีเลิศ 
 3.3 ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน   86 354 306 86.44 ดีเลิศ 

 3.4 ร้อยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทกัทาย และ 
มีสัมมาคารวะกบัผู้ใหญ่ ฯลฯ 

  
86 354 311 87.85 ดีเลิศ 

 3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด 
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 

  

86 354 308 87.00 ดีเลิศ 

 3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจาก 
การใช้ความรุนแรง 

  
86 354 328 92.65 ยอดเยี่ยม 

4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มี
ทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้
ได้ 

  
   87.98 ดีเลิศ 

 4.1 ร้อยละของเด็กสนทนาโต้ตอบและ 
เล่าเร่ืองให้ผู้อื่นเข้าใจ   86 354 309 87.28 ดีเลิศ 

 4.2 ร้อยละของเด็กตั้งค าถามในส่ิงที่ 
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหา
ค าตอบ 

  86 354 312 88.13 ดีเลิศ 

 4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและเล่าเรื่อง 
ที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวยั   86 354 312 88.13 ดีเลิศ 

 4.4 ร้อยละของเด็กมีความสามารถในการคิด
รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและ
สามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได ้

  86 354 309 87.28 ดีเลิศ 

 4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การ
เคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ ฯลฯ 

  86 354 318 89.83 ดีเลิศ 

 4.6 ร้อยละของเด็กใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น 
แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 

  86 354 309 87.28 ดีเลิศ 

              สรุปผลการประเมิน    =        ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                               จ านวนประเด็นพิจารณา  

87.88 ดีเลิศ 
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 
 

1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 

2. กระบวนการพัฒนา 
   

 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของเด็กด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดประสบการณ์ส าคัญ
พัฒนาเด็กได้ครบทั้ง ๔ ด้าน และเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีการจัดประสบการณ์ส าคัญแบบบูรณาการ 
 การพัฒนาด้านร่างกาย โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตาม
หน่วยการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดกิจกรรมตามตารางประจ าวันเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายท่ี
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ปลูกฝังให้ผู้เรียนสนใจการออกก าลังกายผ่านกิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมการกายบริหารหน้าเสาธง กิจกรรมหนูน้อยบาสโลป กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรม
กีฬาสีภายใน ด้านสุขนิสัยที่ดีได้ด าเนินการจัดกิจกรรมจัดอาหารกลางวันอาหารเสริม(นม)ให้เด็กครบทุกวัน มีการ
ชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง มีการตรวจสุขภาพของผู้เรียน มีการแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร  ล้างมือก่อนและหลัง
รับประทานอาหาร มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และมีการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของผู้เรียน
รายบุคคล 
  การพัฒนาด้านอารมณ์ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงได้พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีลักษณะ
พฤติกรรมที่แสดงออกทางอารมณ์ จิตใจและความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย มีการด าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านอารมณ์ จิตใจ ผ่านกิจกรรมที่ทางครูประจ าชั้นและทางโรงเรียนจัดขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีความม่ันใจใน
ตนเองกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้
สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์  
  การพัฒนาด้านสังคม โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงได้จัดกิจกรรมบูรณาการเพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัยช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในห้องเรียน การอยู่ร่วมกับสังคม โดยการจัดให้ผู้เรียนได้ท างานในกิจกรรมที่
หลากหลาย ทั้งกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมกลุ่มย่อย กิจกรรมกลุ่มใหญ่นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนการกุศลวัดหนอง
แวงทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง  รู้จักการประหยัดพอเพียง มีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การทักทาย จาก
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย  
 การพัฒนาด้านสติปัญญา โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงส่งเสริมและพัฒนาด้านสติปัญญาทักษะ 3 ภาษา 
ด้าน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยจัดประสบการณ์การเรียนการสอนผ่านสื่อที่หลากหลาย ผู้เรียนจึงมี
ทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ผู้เรียนระดับปฐมวัยสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
ได้เหมะสมตามวัย ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่
ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆ
ได้ และส่งเสริมด้านภาษาจีน จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
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    มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

  4 ดีเลิศ 

 1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

    

 1.2 ออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชาการ 

    

 1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และ
การลงมือปฏิบัต ิ(Active learning) 

    

 1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการและ
ความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิน่ 

  
  

 1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 

    

2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   4 ดีเลิศ 
 2.1 จัดครูครบชั้นเรียน      
 2.2 จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกจิการจัดประสบการณ์     
 2.3 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย     
 2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวยั     
 2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวยัและผา่นการอบรมการศึกษาปฐมวัย     
3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญดา้นการจัดประสบการณ์   4 ดีเลิศ 
 3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ

วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 
    

 3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก  

    

 3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัด
กิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็น
รายบุคคล 

  
  

 3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว     
 3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
    

4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรูอ้ย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

  4 ดีเลิศ 

 4.1 จัดสภาพแวดลอ้มภายในห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย     
 4.2 จัดสภาพแวดลอ้มภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย     
 4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบ

ร่วมมือร่วมใจ     

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

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

 4.5 จัดห้องประกอบที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก     
5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พื่อ

สนับสนุนการจัดประสบการณ ์
  4 ดีเลิศ 

 5.1 อ านวยความสะดวกและให้บรกิารสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ 

    

 5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้ส่ือในการ
จัดประสบการณ์ 

    

 5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์     
 5.4 มีการน าผลการนิเทศติดตามการใชส้ื่อมาใช้เป็นข้อมูลในการ

พัฒนา 
    

 5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อ
การจัดประสบการณ์ 

    

6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

  4 ดีเลิศ 

 6.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

    

 6.2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรบักับมาตรฐานที่สถานศึกษา
ก าหนดและด าเนินการตามแผน 

    

 6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา     
 6.4  มีการติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล          

การประเมินตนเองประจ าป ีและรายงานผลการประเมินตนเอง          
ให้หน่วยงานต้นสังกัด 

  
  

 6.5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยผู้ปกครองและผู้เกีย่วขอ้งทุกฝ่ายมีสว่นร่วม  

    

  สรุปผลการประเมิน       =       ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

4 ดีเลิศ 

 
 
กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 
 

1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 

2. กระบวนการพัฒนา 
 

  การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์            
และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัย
ได้แก่  การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้มี
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์
ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้าง
ความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนรว่มทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วน
ร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
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   โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์  และอ านวยความ
สะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือ
การจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มีห้องเรียนภาษาอังกฤษ จากกล่อง Abel เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ     จาก
สื่อสารสนเทศ จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์  จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  
ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  
ให้มีมุมหนังสือที่จ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม  เล่นทราย  
ที่เหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ท าความสะอาดร่างกาย  ห้องน้ าห้องส้วม  พร้อม
อุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็น
รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย   ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการ
เรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐  และอัตลักษณ์
ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและ
จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดย
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
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    มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม่

ปฏิบัติ 
1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี

พัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

   
85 

 
12 

 
10 

 
83.33 

 

 
ดีเลิศ 

 
 1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบคุคล      

10 

 
83.33 

 

 

 1.2 จัดท าแผนและใช้แผนการจัด
ประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา 

     
10 

 
83.33 

 

 

 1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบ
ทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ดา้นอารมณ์จิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดย ไม่มุ่งเน้น
การพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

     
10 

 

 
83.33 

 

 

2 สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสขุ 

   
85 

 
12 

 
10 

 
83.33 

 

 
ดีเลิศ 

 
 2.1 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับ

ประสบการณ์เดิม 
     

10 

 
83.33 

 

 

 2.2  ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากจิกรรมอย่าง
อิสระ ตามความต้องการความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

     
10 

 
83.33 

 

 

 2.3  เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระท า 
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

     
10 

 
83.33 

 

 

3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

   
85 

 
12 

 
10 

 
83.33 

 

 
ดีเลิศ 

 
 3.1  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน

ห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภัย และอากาศถ่ายเท
สะดวก 

     
10 

 
83.33  

 

 3.2  จัดให้มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นทีส่ าหรับ
มุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม   

     
10 

 
83.33  

 

 3.3  จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพแวดล้อม
ในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้  
เป็นต้น 

     
10 

 
83.33 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม่

ปฏิบัติ 
 3.4  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ 

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

     
10 

 
83.33 

 

 

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจดัประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

   
85 

 
12 

 
10 83.33 

 
ดีเลิศ 

 

 4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและ
กิจวัตรประจ าวันดว้ยเครื่องมือและวิธกีารที่
หลากหลาย  

     
10 

 
83.33 

 
 

 4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
โดยผู้ปกครองและผู้เกีย่วขอ้งมีส่วนร่วม 

     
10 

 
83.33 

 
 

 4.3 น าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคณุภาพ
เด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

     
10 

 
83.33 

 

 

 4.4 น าผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 

     
10 

 
83.33 

 

 

5 เพิ่มเตมิประเด็นพิจารณาได ้        
 5.1 ………        
               สรุปผลการประเมิน    =       ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                จ านวนประเด็นพิจารณา 
83.33 

 
ดีเลิศ 

 

 
กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 
 

1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 

2. กระบวนการพัฒนา 
 

 จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์
จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้ค าว่า  เก่ง  ดี   
มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพ่ือให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการ
เรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้  
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  ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้
ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้า
แสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 
ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมา
คารวะต่อผู้ใหญ่ 
ด้านสติปัญญา มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้อย่าง
เหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น 
โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  
และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจ
ให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อต่อกันและกัน  
ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่
เด็กนักเรียน 
 ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการ
ตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพ่ือได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
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   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม่ 

ปฏิบัติ 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        

1 มีความสามารถในการอ่าน การเขยีน  
การสื่อสาร และการคดิค านวณ 

  
   78.07 ดี 

 1.1 ร้อยละของผู้เรยีนมีทักษะในการอ่านใน
แต่ละระดบัช้ันตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษา
ก าหนด 

√ 
 

78 1,802 1,400 77.69 

 

 1.2 ร้อยละของผู้เรยีนมีทักษะในการเขียน
ในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

√ 

 

78 1,802 1,409 78.19 

 

 1.3 ร้อยละของผู้เรยีนมีทักษะในการสื่อสาร
ในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

√ 

 

78 1,802 1,410 78.24 

 

 1.4 ร้อยละของผู้เรยีนมีทักษะในการคิด
ค านวณในแตล่ะดับช้ันตามเกณฑท์ี่
สถานศึกษาก าหนด 

√ 
 

78 1,802 1,409 78.19 

 

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

  

   79.05 ดี 

 2.1 ร้อยละของผู้เรยีนมีความสามารถในการ
คิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ 

√ 

 

79 1,802 1,424 79.02 ดี 

 2.2 ร้อยละของผู้เรยีนมีการอภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็น  

√ 
 

79 1,802 1,420 78.80 ดี 

 2.3 ร้อยละของผู้เรยีนมีการแก้ปญัหาอย่างมี
เหตุผล 

√ 
 

79 1,802 1,430 79.35 ดี 

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม      86.88 ดีเลิศ 

 3.1 ร้อยละของผู้เรยีนมีความสามารถในการ
รวบรวมความรูไ้ด้ทั้งตัวเองและการท างาน
เป็นทีม 

√  86 1,802 1,595 88.51 ดีเลศิ 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม่ 

ปฏิบัติ 

 3.2 ร้อยละของผู้เรยีนสามารถเช่ือมโยงองค์
ความรู้และประสบการณม์าใช้ในการ
สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลติ 

√  86 1,802 1,552 86.12 ดีเลิศ 

 3.2 ร้อยละของผู้เรยีนสามารถเช่ือมโยงองค์
ความรู้และประสบการณม์าใช้ในการ
สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลติ 

√  86 1,802 1,550 86.01 ดีเลิศ 

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

     
96.15 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร √  96 1,802 1,731 96.05 ยอดเยี่ยม 

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่พัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ท างานอยา่งสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

√  96 1,802 1,735 96.28 ยอดเยี่ยม 

5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

     
80.43 ดีเลิศ 

 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

√  80 1,802 1,450 80.46 ดีเลิศ 

 5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความกา้วหนา้ในการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม 

√  80 1,802 1,449 80.41 ดีเลิศ 

6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

    
 96.83 ยอดเยี่ยม 

 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ  

√  96 1,802 1,740 96.55 ยอดเยี่ยม 

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีในการจัดการ การท างานหรืองานอาชีพ 

√  96 1,802 1,750 97.11 ยอดเยี่ยม 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรยีน        
1 การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตาม 

ที่สถานศึกษาก าหนด 
     97.02 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   

√  97 1,802 1,749 97.05 ยอดเยี่ยม 

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกบักฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

√  97 1,802 1,748 97.00 ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม่ 

ปฏิบัติ 

2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย      96.08 ยอดเยี่ยม 
 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในทอ้งถิ่น เห็น

คุณค่าของความเป็นไทย  √  96 1,802 1,730 96.00 ยอดเยี่ยม 

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมปิญัญาไทย √  96 1,802 1,733 96.17 ยอดเยี่ยม 

3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

     93.11 ยอดเยี่ยม 

 - ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลในด้านเพศ วัย  เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณ ี

√  93 1,802 1,678 93.11 ยอดเยี่ยม 

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม      96.08 ยอดเยี่ยม 
 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอยา่ง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวยั  

√  96 1,802 1,731 96.05 ยอดเยี่ยม 

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกบัคนอื่น
อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขดัแย้งกับผู้อื่น √  96 1,802 1,732 96.11 ยอดเยี่ยม 

                สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

89.97 ดีเลิศ 

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1   

1.   ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

2. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง ได้ใช้กระบวนการในการพัฒนาผู้เรียน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน ไปพร้อมกับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โดยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพ่ือรับฟัง
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ก าหนดทิศทางการจัดการศึกษา ก าหนดวิสัยทัศน์
เป้าหมาย และด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 3 ปี (2562-2564) เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ผลการเรียนรู้ที่เป็น
คุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถใน การอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
การคิดค านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อ วิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและ ความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา ก าหนดในแต่ละระดับชั้นมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
จ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพ่ือการพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมใน 
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ  หรือผล 
การทดสอบอ่ืนๆ และมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการ
จัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่ สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ  
 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึก ตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่ น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลายผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อ
ชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมี
ความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น การให้ระดับคุณภาพ 
 
3. ผลการด าเนินงาน 
 1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.1 ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามศักยภาพของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีทั้งการ
จัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบโครงงาน รูปแบบ Stem Education รูปแบบ Active leaning แบบใช้กระบวนการคิด
กระบวนการแก้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่อง การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นของผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ตั้งแต่ ป.1 และมีการติดตามผลการแก้ปัญหาการอ่านออก
เขียนได้อย่างต่อเนื่อง 
  1.2 มีการวางแผนการด าเนินโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนเช่นโครงการ พัฒนาผู้เรียนตามปรัชญาโรงเรียนคือ ความรู้ คู่คุณธรรม น าทักษะ ทัศนะอย่างพอเพียง
โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โครงการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
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  1.3 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ทั้งหน่วยงาน ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เช่น การแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียน ที่มี
สมาชิก 18 โรงเรียน เพ่ือหาตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัดและเป็นตัวแทนแข่งทักษะ
วิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับจังหวัดขอนแก่น เ พ่ือเป็นตัวแทนแข่งขันทักษะวิชาการระดับภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป 
  1.4 สถานศึกษามีการจัดการอบรมและสนับสนุนการพัฒนาครูในการปรับปรุงหลักสูตร / ปรับ
แผนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งมีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือใช้ในการระดม
แนวคิดในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 2.ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและเน้นพฤติกรรม 
5+1 (มีวินัย อดทน รับผิดชอบ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ กตัญญู และส านึกรักษ์ท้องถิ่น) 
        2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ พ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพส่งเสริมการออกก าลังกาย โดยจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้นักเรียนเลือกชนิดกีฬาที่ตนเองถนัด
หรือสนใจให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกซ้อมทุกวัน และในเวลาหลังเลิกเรียนได้เปิดสนามกีฬาให้นักเรียนและเยาวชนที่
อยู่ใกล้ๆโรงเรียนได้มาใช้สนามในการเล่นกีฬาทุกวัน 
       2.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา รวมถึงสอดแทรกคุณธรรม ความเป็นไทย 
ส่งเสริมปลูกฝังให้ผู้เรียนรักและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จัดกิจกรรมสร้างเสริม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
        2.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาสุขภาวะส่วนบุคคล อาหารกลางวัน  การเข้าห้องน้ า
แยกเพศชายหญิงชัดเจน กิริยามารยาทที่ดีงาม เสริมความรู้สร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับภัยของยาเสพติดโดยร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกเช่น สถานีต ารวจภูรถไฟหนองคาย จัดครูแดร์มาให้ความรู้ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 
เป็นประจ าทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละครั้งตามหลักสูตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพปากและฟัน จากโรงพยาบาลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสิรินธร ดูแลสุขภาพแก้ไข
ปัญหา  
        2.5 จัดกิจกรรมรณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย กับ ชุมชนเมืองเก่า เพ่ือลดอัตราการป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก บริเวณชุมชน จัดให้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียนตามโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการด าเนินงาตามโครงการ กิจกรรม ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2562 อย่างต่อเนื่อง 

 
4. จุดเด่น 
     1) เด็กมีร่างกายเติมโตสมส่วนตามวัยมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถ
ดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุภัยและสิ่งเสพติด มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใสร่าเริง
สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจ าวันอย่างดี ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรม ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่น และการสวัสดีโอบกอด 
  2) โรงเรียนมีระบบดูแลก ากับติดตามในการคาบโฮมรูม มีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การเยี่ยมบ้าน 
ติดตามผลการเรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านยิมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ผ่านกิจกรรมสวดมนต์ท านองสรภัญญะในทุกระดับชั้น 
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  3) มีการจัดท าปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสนองให้สอดคล้องกับสถานศึกษา 
 
5. จุดควรพัฒนา 
  ๑. นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติ( O-NET) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๒. ครูควรมีการบูรณาการภาระงานของนักเรียนเพื่อลดภาระงานของนักเรียนลง และจะท าให้ผลงาน 
ของนักเรียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
  ๓. ควรมีการสร้างเสริมให้นักเรียนมีทักษะการประกอบการที่น าไปใช้ได้จริงในการด าเนินชีวิตและเพ่ือ 
การมีงานท าในอนาคต 
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     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

  
 5  ยอดเยี่ยม 

 1.1 ก าหนดเปา้หมายที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ทอ้งถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสงักัด 

√    

 1.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง เช่ือมโยง           
กับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

√    

 1.3 ก าหนดเปา้หมาย  วิสยัทัศน์  และพันธกิจ ทันต่อ             
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

√    

 1.4 น าเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และพันธกจิผ่านความเห็นชอบ        
จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

√    

 1.5 น าเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และพันธกจิของโรงเรียนเผยแพร่ 
ต่อสาธารณชน 

√    

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา    4  ดีเลิศ 
 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยา่งเป็น

ระบบ  
√    

 2.2  มีการน าแผนไปปฏบิัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

√    

 2.3  มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และระบบการนเิทศภายใน 

√    

 2.4 สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา √    
 2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา 

√    

3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  4  ดีเลิศ 

 3.1  บริหารจัดการเกีย่วกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

√    

 3.2  บริหารจัดการเกีย่วกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 

√    

 3.3  บริหารจัดการเกีย่วกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวิถีชวีิตจริง  

√    

 3.4  ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียน
การสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

√    

 3.5  สถานศึกษามีการปรับปรุง และพฒันาหลักสูตรให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

√    

 
 
 
 
 
 



39 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ ไม่ 

ปฏิบัติ 
4 พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   4  ดีเลิศ 
 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
√    

 4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ √    
 4.3 น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนา

งานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
√    

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู 
บุคลากร ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

√    

 4.5  ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเป็น
แบบอย่างที่ดีท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

√    

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จดัการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 

  
4  ดีเลิศ 

 5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 

√    

 5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 

√    

 5.3  จดัสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

√    

 5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

√    

 5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อม
ตามศักยภาพของผู้เรียน 

√    

6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุน          
การบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู ้

  
5  ยอดเยี่ยม 

 6.1  ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

√    

 6.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

√    

 6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

√    

 6.4  ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการ
จดัการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

√    

 6.5  ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

√    

   สรุปผลการประเมิน       =      ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

4.33 ดีเลิศ 
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2   
1. ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
2. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง ไดจ้ัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ส่งเสริมการพัฒนาครูและพลากรให้มีความ
เชี่ยวชมทางด้านวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้อย่างมคีุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและเรยีนรู้ โดยในทุกขั้นตอนเน้นหลักการมสี่วนร่วมในทุกภาคส่วนในกระบวนการ
พัฒนาการบริหารและการจดัการของโรงเรียน และก ากับควบคุมการบริหารงานด้วยวงจรควบคุมคณุภาพ PDCA กล่าวคือ P (Plan) 

คือการวางแผน D (De) คือการลงมอืปฏิบัติ C (Check) คือการตรวจสอบ และ A (Action) คือด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขส่วนท่ีมีปญัหา 
มาพัฒนาการบรหิารจดัการศึกษาของสถานศึกษาอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง โดยมีการด าเนินการ 

เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
อย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุก
กลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี ความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  

มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์
ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของ
กลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย  

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร 
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียน  

 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความ
ปลอดภัย  

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  สถานศึกษา
จัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร จัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา   
 

3. ผลการด าเนินงาน 
 1. โรงเรียนได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ตั้งบนพ้ืนฐานของทางสายกลาง และความไม่
ประมาท ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม
เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต และการบริหารงาน ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกันการจัดการศึกษา ได้เข้ามามีส่วนคิดตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมท างาน มีโครงสร้างการบริหารงาน 
           2. ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศจากผล
การนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
           3. จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์พันธ
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กิจ และเป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคเครือข่าย ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาความ
ต้องการของชุมชน นโยบายต้นสังกัด นโยบายรัฐบาล และแผนการศึกษาแห่งชาติ ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
           4. มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปรับแผนพัฒนาคุณภาพ จัดการศึกษาตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมจัดหา
ทรัพยากรอัตราก าลัง จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ 
           5. มีการด าเนินงานการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงานผลการ
ด าเนินงานผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

4. จุดเด่น 
 1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ ศึกษาชาติ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน มีทั้งแผนการพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพ ตามบริบทและความต้องการของ
ผู้เรียน 
        2. ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอเพ่ือให้เป็นครูมีความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนการสอน มีความเมตตา มีศึกษาและสืบค้นข้อมูล สารสนเทศท่ีมีประโยชน์ต่อผู้เรียนเพ่ือน ามาใช้ใน
การจัการเรียนการสอน รวมถึงมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีกระตุ้นให้ผู้เรียน ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
        3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายระดับชั้น ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซ่ึงแต่ละสายชัน้มีบริบทการด าเนินงานท่ีต่างกัน และสถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษา
โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐานของการบริหารจัดการ สร้างความพอประมาณ
บริหารงานโดยใช้เหตุผล สร้างภูมิคุ้มกัน บริหารงานบนฐานของความรู้ ตั้งอยู่บนคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
         4. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่หลากลายตอบสนองต่อการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ทั้งทักษะอาชีพ
กีฬาฟุตบอล วอลเล่ย์บอล  
 
5. จุดที่ควรพัฒนา 
 1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ร่วมกับทางโรงเรียน 
         2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในสถานศึกษา ห้องเรียน ห้องพิเศษต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีที่จ าเป็นในสังคมปัจจุบัน 
ผ่านกิจกรรมการอบรม การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีส าหรับการเรียนรู้และท ากิจกรรมเพ่ือ
การศึกษา 
         3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
         4. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ โดยการส ารวจความ
ต้องการของนักเรียน และจัดจัดสภาพแวดล้อมและสาธารณูปโภค ที่ช่วยอ านวยความสะดวก ปลอดภัย และเอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนการสอน 
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     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ 
 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได ้

     

87.71 ดีเลศิ 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

√  86 70 61 87.14 ดีเลศิ 

 1.2  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้จริง 

√  86 70 62 88.57 ดีเลศิ 

 1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
ส าหรับผู้ท่ีมีความจ าเป็น และต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ  

√  86 70 62 88.57 ดีเลศิ 

 1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอ
ผลงาน 

√  86 70 61 87.14 ดีเลศิ 

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

√  86 70 61 87.15 ดีเลศิ 

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู ้

      
87.15 ดีเลศิ 

 1.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ 

√  87 70 61 87.15 
ดีเลศิ 

 1.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการเรียนรู้ 

√  87 70 61 87.15 
ดีเลศิ 

 1.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 

√  87 70 61 87.15 
ดีเลศิ 

3 มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก      88.57 ดีเลศิ 

 3.1 ผู้สอนมีการบรหิารจดัการช้ันเรียน 
โดยเน้นการมีปฏิสมัพันธ์เชิงบวก  

√  
88 70 61 87.15 ดีเลิศ 

 3.2 ผู้สอนมีการบรหิารจดัการช้ันเรียน 
ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรูร้่วมกัน
อย่างมีความสุข 
 

√  

88 70 69 90.00 ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ 
 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

     88.51 ดีเลิศ 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 

√  88 70 62 88.51 ดีเลิศ 

 4.2 มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธกีารวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู ้

√  
88 70 62 88.51 ดีเลิศ 

 4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนและผู้มีส่วนเกีย่วข้องมี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 

√  88 70 62 88.51 ดีเลิศ 

 4.4 ให้ข้อมูลยอ้นกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้ 

√  88 70 62 88.51 ดีเลิศ 

5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

     
88.51 ดีเลิศ 

 5.1 และผู้มีส่วนเกีย่วขอ้งร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ 

√  85 70 62 88.51 ดีเลิศ 

 5.2 น าข้อมูลปอ้นกลับไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 

√  85 70 62 88.51 ดีเลิศ 

                     สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                จ านวนประเด็นพิจารณา 

88.09 ดีเลิศ 

  
กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3   

1.   ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

2. กระบวนการพัฒนา 
  เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ น าผลมา
พัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้  
 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะ ส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก
แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้     
 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เ อ้ือต่อการเรียนรู้ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย  
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  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก ให้ผู้เรียนรักครู ครูรักผู้เรียน และผู้เรียนรักผู้เรียน ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  
  โดยครูทุกคนมีการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ
และ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพ่ือ
น าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  
 

3. ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางาน วางแผนด าเนินงานในอนาคต ครูผู้สอนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ หลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มี
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การ จัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 
 
 

4. จุดเด่น 
 ครูมีความรู้ความเข้าใจ มีความสามัคคีให้ความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็ น
ส าคัญ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด และได้ปฏิบัติจริงมีการใช้วิธีการ เทคนิคการสอนในรูปแบบและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ตลอดจนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการเรียนการสอนมีการ
สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในการจัด เรียนรู้และมีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนในกลุ่ม ครูด้วยกันอย่าง
จริงจังต่อเนื่องโดยผ่านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ในทุกระดับชั้นเรียน 
 
 

5. จุดควรพัฒนา 
1. สนับสนุนให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ท้องถิ่นและศูนย์การ
เรียนรู้ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ 
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  2. สนับสนุนให้ครูมีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ผลงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
         3. จัดให้มีการเรียนการสอนโดยให้ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาที่เพียงพอแก่ความ
สนใจของผู้เรียน อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
          4. ใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ในการระดมแนวคิดในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนรวมไปถึงการบริหารและจัดการชั้นเรียนโดยการบันทึกอย่างเป็นระบบ เพื่อน าข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 
 
 

มาตรฐานการศกึษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 
1 

คุณภาพของเด็ก 87.88 ดีเลิศ 
1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสยัที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได้ 86.86  
2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 88.82  
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม 87.89  
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได ้

87.98  

    
มาตรฐานที่ 

2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 4 ดีเลิศ 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทขอท้องถิ่น 4  
2. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 4  
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจดัประสบการณ์ 4  
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรยีนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

4  

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พื่อสนับสนนุการจัด
ประสบการณ ์

4  

6. มีระบบบริหารคณุภาพที่เปดิโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม 4  
     

มาตรฐานที่ 
3 

การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 83.33 ดีเลิศ 
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมใหเ้ดก็มีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดลุเต็มศักยภาพ 83.33  
2. สรา้งโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณต์รง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 83.33  
3. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 83.33  
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

83.33  

    
สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย 

กรณีที่  1 ใหใ้ช้ฐานนิยม (Mode)  ให้ระดับคณุภาพในภาพรวม 
กรณีที่ 2 หากไมม่ีฐานนิยม (Mode)  เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ให้ใช้ ค่ากลาง ของระดับคณุภาพ ในท่ีนี ้คือ ดีเลิศ  

ดีเลิศ 
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       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐาน มาตรฐานการศกึษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่

 1 
คุณภาพของนกัเรียน 89.97 ดีเลิศ 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 77.69  
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

79.05  

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 86.88  
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 96.15  
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 80.43  
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 96.83  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 97.02  
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 96.08  
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 93.11  
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 96.08  

มาตรฐานที ่
 2 

กระบวนการบริหารและการจดัการ 4.33 ดีเลิศ 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 5  
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 4  
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

4  

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 4  
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 4  
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 5  
    

มาตรฐานที ่
 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรียนเปน็ส าคญั 88.09 ดีเลิศ 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 87.71  
2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 87.15  
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 88.57  
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 88.51  
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 88.51  
    

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย 
กรณีที่  1 ให้ใช้ฐานนิยม (Mode)  ให้ระดับคณุภาพในภาพรวม 
กรณีที่ 2 หากไมม่ีฐานนิยม (Mode)  เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ให้ใช้ ค่ากลาง ของระดับคณุภาพ ในท่ีนี ้คือ ดีเลิศ 

ดีเลิศ 
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3. จุดเด่น 
    ระดับปฐมวัย 
 

    คุณภาพของเด็ก 
1. เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัยและสามารถ

ดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 
2. เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
3. เด็กท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ใน   

สังคมได้อย่างมีความสุขและสามารถปฏิบัติตามกิจกรรมประจ าวันอย่างมีความสุข 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา และหลักการศึกษาปฐมวัย มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนาเด็ก ปฐมวัยทั้ง ๔ ด้าน 

2. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และ
เอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเด็กเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

3. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด       
ประสบการณ์ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน การจัด

ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2. ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวกใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
3. เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล เด็กเรียนรู้จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรมมีบรรยากาศสภาพห้องเรียนที่อบอุ่น 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

คุณภาพของผู้เรียน 
       1) เด็กมีร่างกายเติมโตสมส่วนตามวัยมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถ
ดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุภัยและสิ่งเสพติด มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใสร่าเริง
สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจ าวันอย่างดี ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรม ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่น และการสวัสดีโอบกอด 
  2) โรงเรียนมีระบบดูแลก ากับติดตามในการคาบโฮมรูม มีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การเยี่ยมบ้าน 
ติดตามผลการเรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ผ่านกิจกรรมสวดมนต์ท านองสรภัญญะในทุกระดับชั้น 
  3) มีการจัดท าปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสนองให้สอดคล้องกับสถานศึกษา 
 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ ศึกษาชาติ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน มีทั้งแผนการพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพ ตามบริบทและความต้องการของ
ผู้เรียน 
        2. ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอเพ่ือให้เป็นครูมีความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนการสอน มีความเมตตา มีศึกษาและสืบค้นข้อมูล สารสนเทศท่ีมีประโยชน์ต่อผู้เรียนเพ่ือน ามาใช้ใน
การจัการเรียนการสอน รวมถึงมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีกระตุ้นให้ผู้เรียน ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
        3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายระดับชั้น ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซ่ึงแต่ละสายชัน้มีบริบทการด าเนินงานท่ีต่างกัน และสถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษา
โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐานของการบริหารจัดการ สร้างความพอประมาณ
บริหารงานโดยใช้เหตุผล สร้างภูมิคุ้มกัน บริหารงานบนฐานของความรู้ ตั้งอยู่บนคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
         4. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่หลากลายตอบสนองต่อการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ทั้งทักษะอาชีพ
กีฬาฟุตบอล วอลเล่ย์บอล  
 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูมีความรู้ความเข้าใจ มีความสามัคคีให้ความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็ น

ส าคัญ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด และได้ปฏิบัติจริงมีการใช้วิธีการ เทคนิคการสอนในรูปแบบและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ตลอดจนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนมีการ
สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในการจัด เรียนรู้และมีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนในกลุ่ม ครูด้วยกันอย่าง
จริงจังต่อเนื่องโดยผ่านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ในทุกระดับชั้นเรียน 
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4.  จุดควรพัฒนา 
  ระดับปฐมวัย 
คุณภาพของเด็ก 

1. ส่งเสริมด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจากการอ่านเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ โดยการใช้แผนผังความคิด 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2. ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

1. การพัฒนาครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย และมี
ความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

2. จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายพัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภคจัดกิจกรรม
ส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกันห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

 

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑. นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติ( O-NET) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๒. ครูควรมีการบูรณาการภาระงานของนักเรียนเพื่อลดภาระงานของนักเรียนลง และจะท าให้ผลงาน 
ของนักเรียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
  ๓. ควรมีการสร้างเสริมให้นักเรียนมีทักษะการประกอบการที่น าไปใช้ได้จริงในการด าเนินชีวิตและเพ่ือ 
การมีงานท าในอนาคต 
 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๑. สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ แหล่งสืบค้นข้อมูลให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้มากข้ึน 
          ๒. มีโรงเรียนควรจัดให้มีระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่แสดงความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน 
              ขององค์กรทั้งภายในและภายนอก 
          3. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วน    
              ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. สนับสนุนให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ท้องถิ่นและศูนย์การ
เรียนรู้ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ 
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  2. สนับสนุนให้ครูมีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ผลงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
         3. จัดให้มีการเรียนการสอนโดยให้ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาที่เพียงพอแก่ความ
สนใจของผู้เรียน อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
          4. ใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ในการระดมแนวคิดในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนรวมไปถึงการบริหารและจัดการชั้นเรียนโดยการบันทึกอย่างเป็นระบบ เพื่อน าข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
5.  แนวทางการพัฒนา 

การศึกษาปฐมวัย 
  โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงมีการส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมโดยใช้สื่อเพ่ือจัดประสบการณ์ท่ีผลิตด้วย ICT 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน จัดกิจกรรมที่ฝึกทักษะการคิดและการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น ใช้
ค าถามเพ่ือการกระตุ้นการคิดของนักเรียนและจัดประสบการณ์โดยสอดแทรกภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  มีกระบวนการ  การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  
การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้น าผลการประเมินไป
พัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ส่งผลให้โรงเรียนการ
กุศลวัดหนองแวงได้มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กต่อไป 
 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
  2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการ 
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
  3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผล 
การน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
  4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 
4. ความต้องการช่วยเหลือ 

การศึกษาปฐมวัย 
       -ไม่มี- 
 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      ทางโรงเรียนควรพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน 

ในศตวรรษท่ี 21 และจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
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                                         ภาคผนวก 
    
1. มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
5. ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.(รอบ 2 – รอบ 4) 
6. โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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ประกาศโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 

เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 

ระดับปฐมวัย 

 

   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 6
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง             

จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา  2562   

ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้ 

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานที่   1  คุณภาพของเด็ก ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่   2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่   3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 

 

 

ลงชื่อ............................................ 

      (พระธรรมวิสุทธาจารย์) 

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ  

เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 

ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ค่าเป้าหมาย  
  ความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับดีเลิศ 

1.1. เด็กร้อยละ 86 ของเด็ก มีพฒันาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสขุนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภยัของ
ตนเองได ้

 
 

1.2. เด็กร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ ควบคมุ และแสดงออกทางอารมณไ์ด้                         

1.3  เด็กร้อยละ 86 ของเด็กมีพฒันาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม                                                           

1.4 เด็กร้อยละ 86 ของเด็กมีพฒันาการด้านสติปญัญา สื่อสารได ้มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้
ได ้

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   
 
 
 
 
 
 

 

2.2 จัดครูใหเ้พียงพอกับช้ันเรียน  

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  

2.4 จดัสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่การเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.6 มรีะบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   ระดับดีเลิศ 

3.1 ครูร้อยละ 85 จดัประสบการณ์ที่ส่งเสรมิให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  

3.2 ครูร้อยละ 85 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตัิอย่างมีความสุข 

3.3 ครูร้อยละ 85 จดับรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกับวัย  

3.4 ครูร้อยละ 85 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเดก็                        

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
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การก าหนดค่าเป าหมาย 
 

 .  ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย  

 . การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ     ระดับ  เพื่อให้สอดคล้อง

กับการประเมิน  ดังนี้ 

ระดับ  ยอดเยี่ยม 

ระดับ  ดีเลิศ 

ระดับ  ดี 

ระดับ  ปานกลาง 

ระดับ  ก าลังพัฒนา 

 .  การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็นร้อยละ  

ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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        ประกาศโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 

เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อ
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงจึง
ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ปีการศึกษา  
2562  ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้ 

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดบัดีเลิศ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 

 

 

ลงชื่อ...... ....................................... 

       (พระธรรมวิสุทธาจารย์) 

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ  
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เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าหมาย

ความส าเร็จ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

     1) ผู้เรียนร้อยละ 78 มีความสามารถในการอ่าน การเขยีน การสื่อสาร และการคดิค านวณ  

     2) ผู้เรียนร้อยละ 79 มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และ 

แก้ปัญหา 

 

     3) ผู้เรียนร้อยละ 86 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

     4) ผู้เรียนร้อยละ 96 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร          
     5) ผู้เรียนร้อยละ 80 มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา                                                                   
     6) ผู้เรียนร้อยละ 96 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
     1) ผู้เรียนร้อยละ 97 มีคณุลกัษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด   

     2) ผู้เรียนร้อยละ 96 มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย  

 

     3) ผู้เรียนร้อยละ 93 มีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย  

     4) ผู้เรียนร้อยละ 96 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 

2.1 มเีป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   

     1) สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล
และของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลีย่นแปลงของสังคม 

2.2 มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย      
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   

2.5 จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ     

2.6 จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและการจัดการเรยีนรู้                                                       

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 

3.1 ครูร้อยละ 86 จดัการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   

3.2 ครูร้อยละ 87 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าหมาย

ความส าเร็จ 
3.3 ครูร้อยละ 88 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  

3.4 ครูร้อยละ 88 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

3.5 ครูร้อยละ 85 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การก าหนดค่าเป าหมาย 
 

 .  ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย  

 . การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ     ระดับ  เพื่อให้สอดคล้อง

กับการประเมิน  ดังนี้ 

ระดับ  ยอดเยี่ยม 

ระดับ  ดีเลิศ 

ระดับ  ดี 

ระดับ  ปานกลาง 

ระดับ  ก าลังพัฒนา 

 .  การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็นร้อยละ  

ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 

   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง ครั้งที่  1 / 2562 เมื่อวันที่
15 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2562 ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 
พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ให้โรงเรียนน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเผยแพร่ต่ อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ........................ ................. 

          (พระธรรมวิสุทธาจารย์) 

    ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 
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๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผ่านมา (รอบสอง) 

       ๑๓.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 

   โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง     ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ .รอบสอง 
เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๔   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการ
ประเมิน ๓  ด้าน คือ ผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียนซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐาน 

เป็นตารางดังต่อไปนี้ 

๑๓.๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศกึษาระดับปฐมวยั 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ผลการประเมิน 
ผลประเมินอิง
สถานศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ ค่าเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 

ด้านผู้เรียน       

มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๓.๔๙ ดี ๒ พอใช้ ๒.๗๕ ดี 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี ๓.๔๔ ดี ๒ ดี ๓.๒๒ ดี 

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีความสนใจกิจกรรมด้านศิลปะ   ดนตรี   และ 

                   การเคลื่อนไหว     
๓.๓๓ ดี ๒ ดี ๓.๑๗ ดี 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา  

                  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
๓.๐๖ ดี ๒ พอใช้ ๒.๕๓ พอใช้ 

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้าน ๓.๑๒ ดี ๒ พอใช้ ๒.๕๖ พอใช้ 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนสนใจใฝ่รู้  รักการอ่านและพัฒนาตนเอง ๓.๐๗ ดี ๒ พอใช้ ๒.๕๔ พอใช้ 

มาตรฐานที่ ๗  ผู้เรียนเล่น/ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ และชื่นชมในผลงาน 

                  ของตนเอง 
๓.๑๐ ดี ๒ พอใช้ ๒.๕๕ พอใช้ 

ด้านคร ู       

มาตรฐานที่ ๘  ครูมคุีณวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ  

                   และมีครูเพียงพอ 
๓.๓๓ ดี ๔ ดีมาก ๓.๖๗ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๙  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่าง 

                   มีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒.๖๗ พอใช้ ๑ ปรับปรุง ๑.๘๘ พอใช้ 
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มาตรฐานการศกึษาระดับปฐมวยั 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ผลการประเมิน 
ผลประเมินอิง
สถานศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านผู้บริหาร       

มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ 

๒.๘๑ ดี ๒ พอใช้ ๒.๔๑ พอใช้ 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง และบริหารงานอย่าง 

                    เป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 
๒.๖๒ พอใช้ ๑ ปรับปรุง ๑.๘๑ พอใช้ 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดย 

                    เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๖๒ ดีมาก ๓ ดี ๓.๓๑ ดี 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  

                    มีสื่อการเรียนการสอนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๒.๗๐ พอใช้ ๑ ปรับปรุง ๑.๘๕ พอใช้ 

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 

                   ในการพัฒนาการศึกษา 
๒.๘๗ ดี ๓ ดี ๒.๙๔ ดี 

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับคุณภาพ   -   โดยมีค่าเฉลี่ย  - 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง             ไม่รับรอง 

กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก    - 
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 ๑๓.๑.๒ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐานการศกึษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ผลการประเมิน 
ผลประเมินอิง
สถานศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ ค่าเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 

ด้านผู้เรียน       

มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๓.๔๓ ดี ๓ ดี ๓.๒๒ ดี 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี ๓.๔๑ ดี ๓ ดี ๓.๒๑ ดี 

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา                    ๓.๒๔ ดี ๓ ดี ๓.๑๒ ดี 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

๒.๗๒ พอใช้ ๑ ปรับปรุง ๑.๘๖ พอใช้ 

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร ๒.๓๔ พอใช้ ๓ ดี ๒.๖๗ ดี 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

๒.๗๙ ดี ๓ ดี ๒.๙๐ ดี 

มาตรฐานที่ ๗  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

๓.๒๗ ดี ๒ พอใช้ ๒.๖๔ พอใช้ 

ด้านคร ู       

มาตรฐานที่ ๘   ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ 

                    และมีครูเพียงพอ 
๓.๙๗ พอใช้ ๔ ดีมาก ๓.๙๙ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๙   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี 

                   ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒.๕๗ พอใช้ ๑ ปรับปรุง ๑.๗๙ พอใช้ 

ด้านผู้บริหาร       

มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ 

๒.๘๑ ดี ๒ พอใช้ ๒.๔๑ พอใช้ 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง และบริหารงานอย่าง
เป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

๒.๖๒ พอใช้ ๑ ปรับปรุง ๑.๘๑ พอใช้ 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดย 

                    เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๕๖ ดีมาก ๑ ปรับปรุง ๒.๒๘ พอใช้ 
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มาตรฐานการศกึษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ผลการประเมิน 
ผลประเมินอิง
สถานศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  

                    มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓.๒๐ ดี ๑ ปรับปรุง ๒.๑๐ พอใช้ 

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 

                    ในการพัฒนาการศึกษา 
๒.๘๗ ดี ๓ ดี ๒.๙๔ ดี 

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับคุณภาพ   -    โดยมีค่าเฉลี่ย  - 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 

กรณีที่ไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก   - 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
 

 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย
สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 

 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ๑.  โรงเรียนควรน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

     ๒.  เป็นปกติโดยเฉพาะการให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบในผลงาน 

การประเมินผลความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  ควรใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 

 ๓.  ควรจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู่  แยกตามมาตรฐานทั้งระดับห้องเรียน 

และระดับสถานศึกษา 

 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     ๑. ในการประเมินมาตรฐาน ควรใช้แนวทางการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.  

เป็นกรอบการด าเนินงาน เพ่ือได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

     ๒. จัดแฟ้มข้อมลูตามมาตรฐาน เพื่อสะดวกต่อการติดตามตรวจสอบ และอ้างอิงได้ 

     ๓. น าวงจร PDCA มาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

 จุดเด่น :  

 ๑. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา และมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 ๒. ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

 ๓. ผูบ้ริหารมีความสามารถในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญ และมีการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  

 

 จุดที่ควรพัฒนา : 

 ๑. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาความสามารถในการคิด   วิเคราะห์   คิดสังเคราะห์      มีวิจารณญาณ  

มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และพัฒนา
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

          ๒. ครูควรได้รับการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 ๓. ผู้บริหารควรพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร 
ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา มีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ
ผู้บริหารควรพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
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 ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 จุดเด่น : 

 ๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม    จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์   มีสุขนิสัย    สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  

มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

 ๒. ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

 ๓. ผูบ้ริหารมีความสามารถในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

 

 จุดทีค่วรพัฒนา : 

 ๑. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์   คิดสังเคราะห์     มีวิจารณญาณ  

มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ และพัฒนาทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

      ๒. ครูควรได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

              ๓. ผู้บริหารควรพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร 
ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
พัฒนาการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และผู้บริหารควรพัฒนาตนเอง 

ให้มีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษาจากการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสอง 

 ด้านผู้เรียน    

     ๑. ผู้เรียนระดับปฐมวัย   ควรได้รับการพัฒนาทักษะการคิด    การรักการเรียนรู้  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  

ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร และทักษะในการท างานที่เป็นรูปธรรม ซึ่งโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
ก าหนดโครงการและกิจกรรมพัฒนาให้ชัดเจน โดยการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปฐมวัย มาเป็น
กรอบในการวางแผนในโครงการควรมีความชัดเจนของเป้าหมายความส าเร็จ กิจกรรม วิธีการประเมินความส าเร็จ 
มีการประเมินพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และรายงานสรุปเพ่ือวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป โครงการ/กิจกรรมที่
จัดให้กับผู้เรียนควรเป็นกิจกรรมที่บูรณาการกับการเรียนและการเล่น เน้นให้ผู้เรียนเน้นการเรียนรู้จากสภาพจริง 
การเรียนรู้จากธรรมชาติ/สิ่งของรอบตัว เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน และการเรียนรู้ผ่านสื่อที่หลากหลายที่โรงเรียน
มีอยู่ ในส่วนของการจัดกิจกรรมตามแนวทางมอนเตสเซอรี่นั้นควรจัดให้ต่อเนื่องและครอบคลุมทุกชั้นเรียนและใช้
ผลการประเมินพัฒนาการไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการผู้เรียนทั้ง ๔ ด้านตามการจัดกิจกรรมประสบการณ์
ปกติ 

      อย่างไรก็ตามเนื่องจากโรงเรียนมีผู้เรียนที่อายุ ๓-๕ ปี ในชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ซึ่งต้องการดูแลเอาใจใส่
มากกว่าปกติ ดังนั้นจึงควรจัดครูผู้ดูแลเพ่ิมขึ้นเพ่ือสามารถช่วยเหลือด้านพัฒนาการให้กับผู้เรียนได้เต็มท่ี 

     ๒. ผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ควรได้รับการพัฒนาความสามารถใน  ด้านการคิด
ทักษะในการท างานที่ต่อเนื่อง โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานอย่างทั่วถึง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ทุกชั้นกิจกรรมโครงงานที่จัดต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมค้นคว้า 
ร่วมสรุปผล และร่วมรายงาน/น าเสนอผลการค้นคว้า ครูต้องเลือกรูปแบบของโครงงานให้เหมาะสมกับเนื้อหา
ระดับชั้น และทักษะที่ต้องการฝึก โดยพิจารณาว่าการใช้โครงงานด้านเชิงส ารวจ โครงงานเชิงทดลอง โครงงานฝึก
ปฏิบัตินั้นเหมาะสมกับเนื้อหาใดและเพ่ือพัฒนาทักษะใด ควรเริ่มต้นจากเรื่องที่ง่ายไปเรื่องที่ยากขึ้นซับซ้อนขึ้นตาม
วัย และระดับชั้นของผู้เรียน ในขณะเดียวกันผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาควรได้รับการส่งเสริมให้ได้แสดงออก ตาม
ความสามารถที่หลากหลาย อาจเป็นรูปแบบของกิจกรรมชุมนุมตามความต้องการของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
รวมกลุ่ม และเลือกพัฒนาความสามารถให้เหมาะสมกับวัย ร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมที่เหมาะสม มีความเป็นไป
ได้ในการจัดกิจกรรม ภายใต้การให้ค าแนะน าของครูที่ปรึกษาชุมนุม ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความหลากหลายเพิ่มเติมจาก
ชุมนุมตามกลุ่มสาระที่โรงเรียนจัดไว้ 
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ด้านคร ู

  ครูทั้ง ๒ ระดับ ควรได้รับการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญอย่างแท้จริง จากการตรวจเยี่ยมพบว่าโรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาความรู้ให้กับครูอย่างชัดเจน  แต่ขาด
กระบวนการนิเทศติดตาม   การพัฒนาผลงานที่ครูจัดท า  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้ การวางแผนการวัด
ประเมินตามสภาพจริง การท างานวิจัยในชั้นเรียน และการนิเทศการสอน ผู้นิเทศต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน 
สามารถน าเสนอจุดเด่น จุดควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการพัฒนาแต่ละเรื่องที่กล่าวถึง เพ่ือให้ครูสามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง และยังเป็นการสร้างศรัทธาต่อผู้นิเทศและสร้างความมั่นใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครู
ได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนั้นโรงเรียนควรจัดโอกาสให้ครูในโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน อาจท าในรูปแบบ
ของครูแต่ละช่วงชั้น หรือครูตามกลุ่มสาระ ทั้งนี้เพ่ือสะท้อนภาพการจัดกิจกรรมและพัฒนาการผู้เรียน และร่วมกัน
วางแผน แก้ปัญหาและพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

 

ด้านผู้บริหาร 

๑. ผู้บรหิาร  ควรพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้น าทางวิชาการ    ควรเร่งพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การเรียนการสอนและการประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางใน
การก าหนดวิธีการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร และการนิเทศการเรียน    การสอน 

๒. โรงเรียนควรเร่งวางระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง     ให้เป็น 

รูปธรรมอย่างจริงจัง โดยการศึกษา ท าความเข้าใจกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่งตั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบ ท าปฏิทินการด าเนินงานและนิเทศ
ติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมตั้งแต่การก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน  การวางแผน
การพัฒนาให้ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งในระดับปฐมวัยและระดับประถมและมัธยมศึกษา ซึ่ง
ต้องครอบคลุมทุกมาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้ มีการประเมินผลการด าเนินงาน การวิเคราะห์แนวทางและวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในการด าเนินการดังกล่าวต้องผนวกให้กลมกลืมกับการท างานตามปกติของครูและ
ผู้บริหาร  
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สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาสภาพปัญหา  

ระดับการศกึษาปฐมวัย 

 เหตุปัจจัยที่ท าให้เกิดจุดเด่น  

 โรงเรียนมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีและมีความสุขชัดเจน มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง มี
งบประมาณเพียงพอ โรงเรียนมีความเป็นเอกเทศในการคัดเลือกครูผู้สอนและสามารถก ากับดูแลให้ครูได้พัฒนา
คุณลักษณะได้อย่างเหมาะสม นอกจากนั้นโรงเรียนจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาบรรยากาศและการ
ให้บริการด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน
และผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง 

 เหตุปัจจัยที่ท าให้เกิดจุดที่ควรพัฒนา 

 โรงเรียนยังไม่มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่ชัดเจน รวมทั้งยังไม่น า ๑๘ มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปฐมวัยมาเป็นกรอบในการพัฒนาที่ชัดเจน และยังไม่ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของ
การพัฒนา  โดยเฉพาะความส าเร็จในการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาการสอนของครูท าให้การรายงานสรุปโครงการ
ยังไม่มีผลการประเมินความส าเร็จเป็นรูปธรรม นอกจากนั้นโรงเรียนยังไม่ก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนที่
เป็นระบบ ยังไม่มีข้องมูลสะท้อนจุดเด่น จุดควรพัฒนาของการจัดกิจกรรมประสบการณ์ในชั้นเรียน จึงยังไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือการพัฒนาการสอนของครูที่ชัดเจน 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 เหตุปัจจัยท่ีท าให้เกิดจุดเด่น 

 โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดีและมีความสุขที่ชัดเจน มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง มี
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ ได้แก่การน าผู้เรียนไปใช้แหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การจัดบริการด้านการ
ค้นคว้า เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดอย่างเป็นระบบจึงช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้รักษาการเรียนรู้ นอกจากนั้น
พบว่าโรงเรียนน าข้อเสนอแนะเรื่องการน าผู้เรียนไปแหล่งเรียนรู้และการสอนซ่อมเสริมมาพัฒนาผู้เรียนได้ชัดเจน 

 ในส่วนของการพัฒนาครูนั้น พบว่าโรงเรียนมีอิสระในการสรรหาและจัดจ้างครู และบริหารจัดการให้
ครูมีคุณภาพตามมาตรฐาน นอกจากนั้นพบว่าโรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในการจัด
การศึกษากับชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้มีคุณภาพในเรื่องนี้ 
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 เหตุปัจจัยที่ท าให้เกิดจุดที่ควรพัฒนา 

 โรงเรียนยังไม่สามารถน าข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบแรกมาใช้พัฒนาได้อย่างครบถ้วน 
โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน การพัฒนาความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของครู นอกจากนั้นพบว่าโรงเรียนยังไม่มีการพัฒนาผู้น าทางวิชาการขึ้นในโรงเรียน จึงท าให้การ
พัฒนางานด้านวิชาการยังไม่เป็นรูปธรรม 

 ในส่วนของการบริหารจัดการนั้น พบว่าโรงเรียนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องการประกันคุณภาพ 
โดยเน้นเพียงการประเมินคุณภาพเมื่อสิ้นปีการศึกษา ยังไม่มีการวางแผนการพัฒนาให้ครอบคลุมมาตรฐานและตัว
บ่งชี้ตั้งแต่เริ่มต้น การก ากับติดตามยังไม่สม่ าเสมอ รวมทั้งการรายงานสรุปผลยังไม่สะท้อนถึงความส าเร็จในการ
พัฒนาที่ชัดเจน เนื่องจากโรงเรียนยังไม่มีวิธีการประเมินจากปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

ผลการประเมินภายนอกรอบสาม   
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   
 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ .รอบสาม  

เมื่อวันที่ 13 – 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
ของสถานศึกษา  มีการประเมิน  3 กลุ่มตัวบ่งชี้  คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ กลุ่มตัวบ่งชี้
มาตรการส่งเสริม ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 
น้ าหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีด ี 10.00 9.46 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.43 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.30 ดี 

ตัวบงชี้ท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.78 ดี 

ตัวบงชี้ท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 5.13 ต้องปรับปรุง 

ตัวบงชี้ท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.65 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    

ตัวบ่งชี้ท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

               และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 4.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 
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คะแนนรวม 100.00 77.55 ดี 

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป         ใช่             ไม่ใช่ 

สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้           ใช่            ไม่ใช่ 

ไม่มีตัวบ่งชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน           ใช่           ไม่ใช่         

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

                     สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา           ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 

 จุดเด่น    

 1. ด้านผลการจัดการศึกษา   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยได้รับการดูแลจากสถานศึกษา
อย่างใกล้ชิด มีการตรวจสุขภาพและสร้างเสริมสุขนิสัยที่ดี จัดกิจกรรมการออกก าลังกาย การแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง 
จัดบริการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) และสถานศึกษามีการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักดนตรีไทย ส่งเสริมศิลปะ
การวาดภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียนที่ดีของสถานศึกษา 
และรู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ให้สถานศึกษาและชุมชนอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษามีการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ในเรื่อง “รักความเป็นไทย ใส่ใจวิถีพุทธ” ประสบความส าเร็จ 
รวมทั้งผู้เรียนมีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะและรักความเป็นไทย 

 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา     สถานศึกษามีการวางแผนงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ มีการจัดท าแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษา และความต้องการของเด็กและชุมชน มีการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจร PDCA มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ มีการพัฒนางาน
วิชาการอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ในการจัดการศึกษาและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้
ครูได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าปีละ 20 ชั่วโมง มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่ได้รับมาตามเกณฑ์ 9 คน มีการประชุม
ตามระเบียบภาคเรียนละ 2 ครั้ง จัดดูแลสภาพแวดล้อมได้สะอาด ปลอดภัย มีต้นไม้ร่มรื่นสวยงาม จัดสภาพแวดล้อม
ภายในอาคารเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     ครูได้รับการพัฒนาให้เข้ารับการอบรมศึกษาดู
งานจากหน่วยงานต้นสังกัดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไม่น้อยกว่าปีละ 20 ชั่วโมง ครูได้รับการประเมินแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ มีการตรวจสอบแบบทดสอบและแผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งน าผลการประเมินมาพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง ครูมีความรู้ความเข้าใจในด้านหลักสูตร สามารถวิเคราะห์ผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้ สามารถจัดเตรียมและใช้สื่อได้เหมาะสมกับกิจกรรม สามารถน าภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรมการเรียนรู้ ครูมีการวิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการสอนซ่อมเสริม รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มี
การศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาสื่อและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน    สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาตามที่หน่วยงานต้นสังกัด
ก าหนด 15 มาตรฐาน จัดท าแผนกลยุทธ์ และน าไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการด าเนินงานตามแผนทุก
โครงการ มีการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศอยู่เสมอ มีการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ รวมทั้งประเมินผลการ
ด าเนินงาน และรายงานผลเป็นรายงานประจ าปีของสถานศึกษา เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณชนและรายงานต่อหน่วยงานต้น
สังกัด นอกจากนี้ยังมีการน าผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาการท างานในปีต่อไปอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง 

 จุดทีค่วรพัฒนา     

 1. ด้านผลการจัดการศึกษา    ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าระดับคุณภาพดีในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ผู้เรียนบางส่วนขาดทักษะการใฝ่รู้ การบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ การน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆมาวิเคราะห์ ประมวลผล สรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งผู้เรียนบางส่วนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์คิด
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

 2. ด้านการบริการจัดการศึกษา     คณะกรรมการบริหารโรงเรียนขาดการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาหรือ
คณะอนุกรรมการเพ่ือการด าเนินงานตามระเบียบและขาดรายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัดภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมตามระเบียบ 

 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    ครูบางส่วนขาดการวางเงื่อนไขให้ผู้เรียน
ประเมินความก้าวหน้าของตนเองและน ามาใช้ปรับปรุงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน       ------------ไม่มี ---------- 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์  และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
     1) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การท่องศัพท์ กิจกรรมเขียนตามค าบอก การท่องสูตรคูณ 
การแข่งขันท าโจทย์คณิตศาสตร์ การฝึกคิดเลขในใจ คิดเลขเร็ว  การท่องสูตรทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์จัด
กิจกรรมวันส าคัญต่างๆให้ผู้เรียนจัดบอร์ดนิทรรศการ และแสดงผลงานของตนเอง จัดประกวดเรียงความ จัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ ในกลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ควรมีการให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ
จริงในห้องปฏิบัติการ มีการใช้แหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้น โดยวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
จัดให้มีการติวเข้มก่อนสอบ O-NET ทุกครั้ง โดยมีการจัดหาข้อสอบที่หลากหลายมาให้ผู้เรียนฝึกท าในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ควรมีการใช้แผงผังความคิดในการเรียนรู้ให้มากขึ้น จัด
ให้มีการสนทนาภาษาอังกฤษทั้งโรงเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน รวมทั้งเพ่ิมคาบการเรียนในแต่ละสัปดาห์ให้
มากขึ้น โดยมีการจัดการสอนให้ครอบคลุมผู้เรียนครบทุกคนและมีการติดตามพัฒนาการเรียนรู้อย่างใกล้ชิด 

  2)  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะด้านการคิดอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการคิดวิเคราะห์โจทย์
ปัญหาต่างๆใช้สถานการณ์จ าลองในการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น ฝึกให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการท า โครงงาน 
รายงาน การวิเคราะห์ข่าวจากหนังสือพิมพ์ การสรุปบทความ การอ่านจับใจความ โดยมีการสอดแทรกกิจกรรม
ต่างๆในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  3) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะทางการจดบันทึกจากการอ่าน การวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่
ข้อมูล เพ่ือสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีจิตวิทยาศาสตร์ รู้จักการตั้งค าถาม
เพ่ือแสวงหาค าตอบด้วยตนเองผ่านสื่อต่างๆอยู่เสมอ  

 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียนควรมีการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา
หรือคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินงานตามระเบียบ โดยมีรายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมใหญ่ทุกครั้ง รวมทั้ง
มีรายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัดภายใน 15  วัน นับแต่วันที่มีการ
ประชุมทุกครั้ง 

 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูควรมีการวางเงื่อนไขให้ผู้เรียนประเมิน
ความก้าวหน้าของตนเองและน ามาใช้ปรับปรุงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ผลการประเมินในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้มาวางแผนพัฒนาผู้เรียน และติดตามพัฒนาการเรียนรู้อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ควรด าเนินงานให้ครอบคลุมในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน  สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดีอยู่แล้ว แต่
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานโดยใช้วิธีการประเมินผลการด าเนินงานจากผู้
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ให้บริการ ผู้รับบริการ ผู้รับผลกระทบ ใช้วิธีการศึกษาเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ผลการ
ประเมินมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานใน
ทิศทางเดียวกันทั้งนี้ควรด าเนินการพัฒนางาน 4 ด้านให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีการศึกษา 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 -----ไม่มี----- 
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ผลการประเมินภายนอกรอบสาม   

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   

 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ .รอบสาม  
เมื่อวันที่ 13 – 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
ของสถานศึกษา  มีการประเมิน  3 กลุ่มตัวบ่งชี้  คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ กลุ่มตัวบ่งชี้
มาตรการส่งเสริม ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

13.2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2 – 5 ปี) 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่ได ้ ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.00 ดี 

ตัวบงชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.00 ดี 

ตัวบงชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 7.50 ดี 

ตัวบงชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 8.00 ดี 

ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 33.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 13.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.61 ดีมาก 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2 – 5 ปี) 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนทีไ่ด ้ ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ที่ 9   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

                และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

2.50 2.00 
ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

2.50 2.00 
ดี 
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กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

2.50 2.00 
ดี 

คะแนนรวม 100.00 87.11 ดี 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (3 – 5 ปี) ประเภทโรงเรียน  

               ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  87.11  คะแนน  

               มีคุณภาพระดับ  ดี               

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 

                 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป          ใช่             ไม่ใช่ 

                 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ึนไป 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้           ใช่            ไม่ใช่ 

                   ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ใช่         ไม่ใช่         

 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2 – 5 ปี) 

                    สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา           ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 

 จุดเด่น  

 1. ด้านผลการจัดการศึกษา  เด็กส่วนใหญ่ร่างกายแข็งแรง มีการเจริญเติบโตสมวัย มีน้ าหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสมรรถภาพทางร่างกายสมวัย สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว ทรงตัว
ได้ดี และหยิบจับของขนาดใหญ่ได้ ใช้มือในการหยิบ จับ รับโยนได้ตามวัย รู้จักหลีกเลี่ยงการกระท าที่น าไปสู่ การ
บาดเจ็บได้ตามวัย ครูจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง ให้การดูแลด้านโภชนาการ และการออกก าลังกาย เป็น
ประจ า 

 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา     ผู้บริหารเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและเมตตาธรรมสูง มีภาวะเป็นผู้น ามี
ความสามารถในการบริหารจัดการ มีการจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมาย มี
การจัดกิจกรรมอบรมเลี้ยงดูเด็กและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กเป็นส าคัญ 



78 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีสนามเด็กเล่น พร้อมเครื่องเล่น
เพียงพอ ดูแลสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ จัดที่ทิ้งขยะ มีน้ าดื่มสะอาด มีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ จัดให้
มีมาตรการรักษาความปลอดภัย และการป้องกันภัยต่างๆ มีระบบดูแลช่วยเหลือเด็กเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ครูได้รับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดย
สถานศึกษามีการวางแผนจัดท าโครงการพัฒนาครูสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี ครูมี
การท าแผนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน สอนให้เด็กมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานสมวัย ครูมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับผู้ปกครองและเด็ก มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง 
 

 4. ด้านประกันคุณภาพภายใน    สถานศึกษาจัดท าแผนคุณภาพการศึกษา 3 ปี น าไปสู่การปฏิบัติผ่าน
แผนปฏิบัติการประจ าปี มีการด าเนินงานตามแผนงานทุกโครงการ มีการวางแผนงานของฝ่ายงาน 4 ด้าน ได้แก่ งาน
วิชาการ งานแผนงานและงบประมาณ งานบุคคลและกิจการนักเรียน งานบริหารงานทั่วไป มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ มอบหมายให้บุคคลการด าเนินงานตามแผนงาน ก าหนดมาตรฐานการศึกษาตามที่หน่วยงานต้นสังกัด
ก าหนด 11 มาตรฐาน เพ่ือน ามาวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการนิเทศ ติดตามผล การด าเนินงานเป็นระยะรวมทั้ง
ประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานผลเป็นรายงานประจ าปีของสถานศึกษาเพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณชนและรายงานต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด นอกจากนี้ยังมีการน าผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการท างานในปี
ต่อไปอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 

 จุดทีค่วรพัฒนา  

 1. ด้านผลการจัดการศึกษา เด็กบางส่วนขาดทักษะการเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี ทักษะนิสัยรักการอ่านและ
ทักษะในการอ่านอย่างถูกต้องสมวัย รวมทั้งทักษะการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว 

 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนขาดการรายงานผลการประชุมให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดรับทราบภายใน 15 วัน ตามระเบียบ รวมทั้งมีพ้ืนที่ในการท ากิจกรรมในชั้นเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 2 ตาราง
เมตร ต่อเด็ก 1 คน 
 

 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ครูบางส่วนขาดการวางแผนการประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่างสม่ าเสมอ ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยที่ไม่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในแผนการจัดประสบการณ์ 
 

 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน       ----ไม่มี-— 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 

 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

  1) เด็กควรได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี โดยเน้นใช้กิจกรรมกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ให้
เด็กทุกคนมีโอกาสเป็นหัวหน้ากลุ่ม มีการท าความเข้าใจให้เด็กได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มให้เด็กได้ฝึกการ
เป็นผู้น ากิจกรรมต่างๆที่ครูจัดในแต่ละวันอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือส่งเสริมความกล้าแสดงออกและควรสอนให้เด็กรู้จักการใช้
กระบวนการกลุ่มในการท ากิจกรรมต่างๆ 

      2)  เด็กควรได้รับการพัฒนาทักษะนิสัยรักการอ่านและทักษะในการอ่านอย่างถูกต้องสมวัย โดยจัด
กิจกรรมการเล่านิทานจากการอ่าน ที่ใช้อุปกรณ์ประกอบ เพ่ือดึงดูดความสนใจของเด็ก จัดหาหนังสือภาพหนังสือนิทานให้
เพียงพอกับจ านวนเด็ก น าเด็กเข้าใช้ห้องสมุดเพ่ือให้เด็กได้ค้นหาหนังสือที่ตนเองสนใจ มีการน านิทานมาจัดกิจกรรม
บทบาทสมมติ นอกจากนี้ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฝึกให้เด็กเป็นคนช่างสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัว โดยการน าเด็กเรียนรู้
ธรรมชาตินอกห้องเรียนให้การทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้บ่อยขึ้น รวมทั้งใช้สื่อการเรียนรู้จากของจริงให้มากขึ้นเพ่ือให้เด็ก
ได้รับประสบการณ ์

 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา    สถานศึกษาควรมีการรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบภายใน 15 วันตามระเบียบ รวมทั้งมีการจัดพ้ืนที่ในการจัดท ากิจกรรม
นอกเหนือจากในห้องเรียนโดยใช้พ้ืนที่หน้าระเบียงอาคารเรียนหรือโรงอาหารในการบางกิจกรรมที่ต้องใช้พ้ืนที่มาก เพ่ือแก
ปัญหาพ้ืนที่ในห้องเรียนไม่เพียงพอกับจ านวนเด็ก 

 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     ครูควรวางแผนการประเมินผลพัฒนาการของ
เด็กทั้ง 4 ด้าน ในแผนการจัดประสบการณ์อย่างชัดเจน โดยจัดท าให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของหน่วยการเรียนรู้และสาระที่ก าหนดด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น แบบรายงานตรวจสอบคุณภาพ แบบบันทึก
พฤติกรรมพัฒนาการ ตรวจผลงานตามจินตนาการของเด็ก น าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ผล ท าบันทึกอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
จ าแนกความแตกต่างและการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก  

 4. ด้านประกันคุณภาพภายใน     สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดีอยู่แล้ว แต่เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานโดยใช้วิธีการประเมินผลการด าเนินงานจากผู้ให้บริการ 
ผู้รับบริการ ผู้รับผลกระทบ ใช้วิธีการศึกษาเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือ
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรทุคนมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

 ทั้งนี้ควรด าเนินการพัฒนางาน 4 ด้านให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีการศึกษา 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 -----ไม่มี---- 
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หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 

   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง ครั้งที่  1 / 2562 เมื่อวันที่
15 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2562 ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 
พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ให้โรงเรียนน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเผยแพร่ต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ........................ ................. 

          (พระธรรมวิสุทธาจารย์) 

    ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 
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ค าสั่งโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 
ที่ 40 /2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

................................................................ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 48 
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ
วัตถุประสงค์  จึงแต่งตั้งครู ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 1. นายสันทัด  สุมนเมธี  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ
 2. นางดวงกมล  ทับลือชัย รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานและงบประมาณ           กรรมการ
 3. นางสาวเอมอร เนื่องแก้ว รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหารงานทั่วไป           กรรมการ 
 4. นางณัฐยา  เผ่าพงษ์สวรรค์ รองผู้อ านวยการฝา่ยกิจการนักเรียน            กรรมการ 
 5. นางรัชดาภา โพธิรุกข์  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝา่ยบุคคล            กรรมการ 
 6. นางดลญพร  น้อยโนนงิ้ว หัวหน้าระดับปฐมวัย             กรรมการ 
 7. นางประคอง  สุวรรณเพ็ง หัวหน้าระดับประถมศึกษา             กรรมการ 
 8. นายณัฐวุฒิ ทองทุม              หัวหน้าระดับมัธยมศึกษา             กรรมการ 
 9. นายธีรพันธ์       วิทยาบ ารุง ครูผู้สอน              กรรมการ 
 10. นางสาวพนิดา  ประสาน   ครูผู้สอน              กรรมการ 
 11.นางนันทวัน ขันแก้ว    ครูผู้สอน              กรรมการ 
 12.นางสาวชญาดา   โคตรดง ครูผู้สอน              กรรมการ 
 13.นางสาวเจษฎ์ศุภา แสนราช ครูผู้สอน              กรรมการ 
 14.นางสาวณัฐนันท์ อิสสระวงศ์ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝา่ยวชิาการ     กรรมการและเลขานุการ 
 
  ให้คณะครูที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษา  ตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
           สั่ง  ณ  วันที่  13  พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

ลงชื่อ 
(พระครูธรรมสารสุมณฑ์ ดร.) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 



82 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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โครงสร้างหลักสตูรโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 

โครงสร้างหลักสูตรเวลาเรียนโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี) 

ระดับประถมศึกษา 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

    ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

    คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 80 80 120 120 120 

    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

- ประวัติศาสตร์ 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ 

ด าเนินชีวิตในสังคม 

- เศรษฐศาสตร์ 
- ภูมิศาสตร์ 

80 

40 

 

 

40 

 

 

80 

40 

 

 

40 

 

 

80 

40 

 

 

40 

 

 

120 

40 

 

 

80 

 

 

120 

40 

 

 

80 

 

 

120 

40 

 

 

80 

 

 

   สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 

   ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
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    การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 

    ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 

 รายวิชาเพิ่มเติม  

    หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 40 40 40 40 40 40 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

กิจกรรมแนะแนว 20 20 20 20 20 20 

กิจกรรมนักเรียน       

  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
  -  ชุมนุม 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 20 20 20 20 20 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  1,000 ชั่วโมง/ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


