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ค ำน ำ 

   รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี
การศึกษาของโรงเรียน ที่สะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ 2  ส่วน  
ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ 2 รายการผลการประเมินตนเอง  และภาคผนวก  โดยมีวัตถุประสงค์              
เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
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สำรบัญ 

                                     หนำ้ 
 

ค ำน ำ 2 
สำรบัญ 3   

ส่วนที ่1 บทสรุปของผู้บริหำร  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 4 
 ตอนที่ 2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 4 

ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 6  
 ตอนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 15 
 ตอนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา 24 

ภำคผนวก   26 
- มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- ผลการประเมินภายนอกรอบสาม  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหำร 

 

ตอนที่  1 ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

              โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง รหัส 1193100007 ที่ตั้ง 159 หมู่ที่ 2 ต าบลท่ามิหร า 
อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท์ 089 - 7291573
โทรสาร 074 - 829821    e – mail : dckinder2@yahoo.com      website : www.dckinder.ac.th ได้รับ
อนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2541 เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        
มีผู้อ านายการโรงเรียนจ านวน 1 คน มีการจัดระดับการศึกษา 2 ระดับ คือ  

 1. การศึกษาระดับปฐมวัย  มีครู จ านวน    12 คน    นักเรียนจ านวน    222   คน 
 2. การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   มีครู จ านวน  23 คน    นักเรียนจ านวน    334 คน 

 รวมทั้งสถานศึกษามีครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 36 คน  นักเรียนจ านวน  556   คน  

ตอนที่  2 กำรน ำเสนอผลกำรประเมินตนเอง 

 1) ปัจจุบันโรงเรียนด าเนินงานอยู่ในมาตรฐานการศึกษา ระดับ ดี 

 มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ระดับคุณภาพ 
มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของเด็ก ดี 
มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ดี 
มำตรฐำนที่  3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคญั ดี 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดี 

 2)   หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
                  2.1 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                 2.2 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
                 2.3 แผนปฏิบัติการประจ าปี  
                 2.4 รายงานผลปฏิบัติงานประจ าปี 
                 2.5 ผลการประเมินภายนอกรอบสาม 
                 2.6 รายงานผลการประเมินเมินตนเองของสถานศึกษา 
  2.7 ผลการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.7.1 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Rearing Test : RT)                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ย 64.46 
 2.7.2 ผลการเรียนประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : 
NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ด้านภาษามีคะแนนเฉลี่ย 68.16 ความสามารถด้านการค านวณมีคะแนน
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เฉลี่ย 59.28 ความสามารถด้านเหตุผล มีคะแนนเฉลี่ย 55.30 รวบความสามารถทั้ง 3 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ย 60.91 ซึ่ง
คะแนนเฉลี่ยทุกด้านของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับระดับประเทศ 
 2.7.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6           
ปีการศึกษา 2561    ภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ย 68.63   คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 54.73   วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 
48.87 และภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย 53.45 คะแนนเฉลี่ย 4 วิชา 56.42 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
  
 3)  โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานทีด่ีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
                 3.1  แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระดับสถานศึกษาและระดับชาติ 
        ( O – NET)  
                 3.2  แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการด้านสัมพันธ์ชุมชนให้มีส่วนร่วม ในการ 
                        จัดการศึกษา 
                 3.3  แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูบุคคลากรให้มีความเชียวชาญในวิชาชีพครู 
                 3.4  แผนปฏิบัติงานที่ 4 พัฒนาระบบบริหารวิชาการให้ไปตามมาตรฐานสถานศึกษาและสอดคล้องกับ 
        มาตรฐานการศึกษาชาติ 
    
 
 
 
 

                                                 ลงนาม................................................................(ผู้อ านวยการโรงเรียน) 
        (นางสาววัชราภรณ์      บุดดา) 
                                                         วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
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ส่วนที่ 2  
รำยงำนผลกำรประเมนิตนเอง 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ 
  โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง รหัส 1193100007 ที่ตั้ง 159 หมู่ที่ 2 ต าบลท่ามิหร า 
อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท์ 089 - 7291573
โทรสาร 074 - 829821    e – mail : dckinder2@yahoo.com      website : www.dckinder.ac.th ได้รับ
อนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2541 เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
2. ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 - ผู้บริหาร จ านวน        1      คน 
 - ครปูฐมวัย (บรรจุ) จ านวน        8      คน 
 - ครปูระถม (บรรจุ) จ านวน       15       คน 
 - บุคลากรทางการศึกษา จ านวน        1        คน 
 - ครพิูเศษ จ านวน       12      คน 
 - เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ จ านวน       11        คน 
  รวม จ านวน       48      คน 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ วุฒิ 
ต ำแหน่ง/

สอนวิชำ/ชัน้ 
อำยุ
(ปี) 

ประสบ 
กำรณ์ 

วิชำเอก 

1 นางสาววัชราภรณ์    บุดดา กศ.ม. ผู้อ านวยการ 50 10 การบริหารการศึกษา 

2 Miss Rosario  J. Caminoy MA.ED. การเงิน 54 32 การบริหารการศึกษา 
3 นางสาวบุญทุม     หมื่อแล ม. 6 การเงิน 38 10 วิทย์ – คณิต 
4 นางสาวพรพิมล   เทาะเว ปวช. การเงิน 27 3 ภาษาอังกฤษ 
5 นางสายวรุฬ     ช่างพูด ศศ.บ. ประถม 36 9 เทคโนโลยีและนวัฒกรรมการศึกษา 
6 นางสาวยมลพร     ไฝฝ่ัน ปวส. ปฐมวัย 54 20 บัญช ี
7 นางวาสนา     สุขมิ่ง ค.บ. ปฐมวัย 46 13 บริหารการศึกษา 
8 นางประจวบ แก้วประชุม กศ.บ. ปฐมวัย 55 11 การศึกษาปฐมวัย 
9 นางสาวยินดี    บัวตูม ค.บ. ปฐมวัย 43 5 การศึกษาปฐมวัย 
10 นางจิตรดา     ทิพย์นุ้ย กศ.ม. ปฐมวัย 44 20 การบริหารการศึกษา 
11 นางสุทธญาณ์    สังวาระ กศ.บ. ปฐมวัย 41 7 การประถมศึกษา 
12 นางอนงค์   คงกาญจน ์ ศศ.บ. ปฐมวัย 35 8 นาฏศิลปไ์ทย 
13 นางสาวมนัสดา  สมิททองค า กศ.บ. ปฐมวัย 30 5 การศึกษาปฐมวัย 
14 นางสาวสมฤดี   คล้ายสมบัต ิ ค.บ. ปฐมวัย 27 3 การศึกษาปฐมวัย 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ วุฒิ 
ต ำแหน่ง/

สอนวิชำ/ชัน้ 
อำยุ
(ปี) 

ประสบ 
กำรณ์ 

วิชำเอก 

15 นางสาวพัชนี   อุตสาหะ ปวช. ปฐมวัย 27 5 ช่างไฟฟ้าก าลัง 
16 นางสาวอารียร์ัตน์   สังข์ทอง ปวส. ปฐมวัย 36 11 เกษตรศาสตร์พัทลุง 
17 นางสาวกรกัลยา   กลสามัญ ม.6 ปฐมวัย 52 13 วิทย์ – คณิต 
18 นางสาวจุรีรตัน์    สังฆรัตน ์ ศศ.บ. ป.1/1 26 1 นาฏศิลปไ์ทยศึกษา 
19 นางสาวจิรฐา     กฤตรัชตนันต ์ วท.บ. ป.1/2 38 11  ชีววิทยาประยุกต ์
20 นางสาวธนานันท์    ทุเรทพล ศศ.บ. ป.1/3 38 3 ภาษาอังกฤษ 
21 นางสาววรรณวิษา   สงพิน วท.บ. ป.2/1 30 3 ชีววิทยา 
22 นางมานิสา     ชนะภัย ค.บ. ป.2/2 42 13 ครุศาสตรเ์กษตร 
23 นายเลอฤทธ์ิ   กองเอียด ศษ.บ. ป.3/1 26 2 พลศึกษา 
24 นางสาวนพภัสสร   นุ้ยมาตร วท.บ. ป.3/2 27 3 คณิตศาสตร ์
25 นางณาตยา    อินรัสพงศ ์ ศศ.บ. ป.4/1 40 11 พัฒนาการท่องเที่ยว 
26 นายธีรวัช      ชีช้าง ดศ.บ. ป.4/2 23 1 ดุริยางคศาสตร์ไทย 
27 นางสาวจุรีพร   พุ่มพูล วท.บ. ป.5/1 29 6 ชีววิทยา 
28 นางสาวจันทิมา   บัวเนียม กศ.บ. ป.5/2 26 3 การวัดและประเมินทางการศึกษา 
29 นายเกษศักดิ์ดา    จันทร์อักษร ศศ.บ. ป.6/1 33 5 พลศึกษา 
30 นางอัญลภสั     พันธ์คง วท.บ. ป.6/2 41 15 ชีววิทยาประยุกต ์
31 นายชัยวัฒน์     อินนิล กศ.ม. คณิต ป.6 40 15 การบริหารการศึกษา 
32 นายสาโรจน์    จันทร์สกุล ศษ.บ. ศิลปะ อ.2-ป.6 51 7 ศิลปศึกษา 
33 นางยุพา   ผอมสวสัดิ ์ ค.บ. สังคม 29 4 สังคมศึกษา 
34 นางสาวประภาภรรณ เม่าทอง บธ.ม. ประถม 38 1 บริหารธรุกิจ 
35 นางสาวพัชรี    แก้วสุวรรณ วท.บ. คอมพิวเตอร ์ 33 10 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
36 นางสาววริศรา   แป้นชุม บธ.บ. คอมพิวเตอร ์ 42 8 บริหารการจัดการทั่วไป 
37 Miss Maria Precilla  E. Floresca BSED ภาษาอังกฤษ 41 15 คณิตศาสตร ์
38 Mr. Jayson  B. Isidro BSED ภาษาอังกฤษ 38 8 มัธยมศึกษา 
39 Mr. Edric   L.  Jalago BSED ภาษาอังกฤษ 24 4 มัธยมศึกษา 
40 Miss Rena Joy  T. Muya BSED ภาษาอังกฤษ 23 1 มัธยมศึกษา 
41 นางสาวอารีรตัน ์ คงฤทธิ์ ศศ.บ. ธุรการ 26 1 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
42 นางสาวสธนธร   ทองนุ่น ปวช. แม่บ้าน 55 20 คหกรรมศาสตร ์
43 นางสาวสมบรูณ์     จ านงค ์ มศ.5 แม่บ้าน 55 11 - 
44 นางจินตนา     หรุดคง ปวท. แม่บ้าน 52 15 บัญช ี
45 นางบุญเรือน  อ่อนประสงค ์ ป.6 แม่บ้าน 50 2 - 
46 นางสายใจ   ลอย ม.6 แม่บ้าน 49 4 - 
47 นางจิรา  เกิดทอง ปวส. แม่บ้าน 38 3 ช่างไฟฟ้า 
48 นางสาวนิภา   แก้วรุ่ง ป.6 แม่บ้าน 44 2 - 
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3.   ข้อมูลนักเรียน 

- เตรียมอนุบาล จ านวน      31 คน 
- ก่อนประถมศึกษา จ านวน     191 คน 
- ประถมศึกษา จ านวน     334 คน 

  รวม จ านวน     556 คน 
 

จ านวนนักเรียนทั้งหมดในปีการศึกษา 2561  แยกเป็นระดับชั้นดังนี้ 

 

หลักสูตรโครงกำร/
ระดับชั้น 

จ ำนวนผู้เรียน 

เพศ 
รวม 

ชำย หญิง 
เตรียมอนุบาล 20 11 31 
อนุบาลปีที่ 1 27 28 55 
อนุบาลปีที่ 2 30 37 67 
อนุบาลปีที่ 3 38 31 69 

รวม 115 107 222 
ประถมศึกษาปีที่ 1 42 25 67 
ประถมศึกษาปีที่ 2 22 32 54 
ประถมศึกษาปีที่ 3 29 27 56 
ประถมศึกษาปีที่ 4 22 31 53 
ประถมศึกษาปีที่ 5 26 23 49 
ประถมศึกษาปีที่ 6 27 28 55 

รวม 168 166 334 
รวมจ ำนวน

นักเรียนทั้งหมด 
283 273 556 
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4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 
 4.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เกรด) แต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2560 

วิชา 
จ านวนนักเรียนที่ได้เกรด 3 ขึ้นไป 

รวม ร้อยละ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ภาษาไทย 59 47 44 47 37 44 278 83.23 
คณิตศาสตร ์ 63 32 31 39 32 42 239 71.56 
วิทยาศาสตร์ 54 42 39 42 37 45 259 77.54 
สังคมศึกษา ฯ 56 44 37 38 42 49 266 79.64 
ประวัติศาสตร ์ 62 42 39 26 25 34 228 68.26 

สุขศึกษาและพลศึกษา 62 50 46 51 46 51 306 91.62 
ศิลปะ 61 47 41 49 44 49 291 87.13 

การงานอาชีพฯ 60 47 37 48 41 53 286 85.63 
ภาษาต่างประเทศ 65 38 35 27 39 42 246 73.65 
คอมพิวเตอร ์ 47 43 41 37 43 49 260 77.84 

Reading 67 41 51 45 37 42 283 84.73 
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 4.2 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading  Test : RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
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 4.3 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2561 
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 4.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
              1. คะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ าแนกตามรายวิชา 

สาระการเรียนรู้ 
จ านวน 
นักเรียน 

ระดับ ผลต่าง (+/-) 
ระดับ 

โรงเรียน-ประเทศ โรงเรียน จังหวัด สังกัด ภาค ประเทศ 

ภาษาไทย 55 68.63 61.68 59.59 53.67 55.90 + 12.73 

คณิตศาสตร์ 55 54.73 44.39 43.10 35.72 37.50 + 17.23 

วิทยาศาสตร์ 55 48.87 43.43 43.24 38.93 39.93 + 8.94 

อังกฤษ 55 53.45 40.42 49.29 37.43 39.24 + 14.21 

เฉลี่ยรวม 55 56.42 47.48 48.81 32.08 43.14 + 13.28 
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               คะแนนเปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2559-2561 

    
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 

ภำษำไทย 56.25 58.68 68.63 

อังกฤษ 45.47 49.90 53.45 

คณิตศำสตร์ 51.13 51.92 54.73 

วิทยำศำสตร์ 47.85 47.25 48.87 

สังคมศึกษำฯ 51.93 - - 

เฉลี่ยรวม 50.53 51.94 56.42 
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5. รำงวัลที่โรงเรียนได้รับปีกำรศึกษำ 2561 
   5.1 ระดับโรงเรียน 
      รางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
  5.2 ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  รางวัลพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 5 จ านวน  3  รางวัล 
  รางวัลครูผู้สอนวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ย O – NET สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จ านวน  4  รางวัล 
   5.3  ด้ำนนักเรียน 
       1. การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ภาคใต้   ครั้งที่ 3            
ปีการศึกษา 2561 เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ประจ าปี 2562 ณ จังหวัดตรัง 
    ได้รับรางวัลเหรียญทอง            6      เหรียญ  
  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน           3      เหรียญ 
  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง         -       เหรียญ 
  2. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ครั้งที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง          14      เหรียญ  
  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน           7      เหรียญ 
  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง         2      เหรียญ 
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 ตอนที่ 2 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
   1. ผลกำรประเมินเป็นรำยมำตรฐำน 

มำตรฐำนที่  1 คุณภำพของผู้เรียน   
1.  ระดับคุณภำพ ดี 
2.  กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน 
 2.1 กระบวนกำรพัฒนำ  
  สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ  โดยมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายกลุ่มสาระ มีการน าหลักสูตรเข้าสู่ก ารจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียน จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมผู้เรียน 
ได้แก่ โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการปลูกฝังสุนทรียภาพให้กับผู้เรียน โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
โครงการปลูกฝังการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้กับผู้เรียน โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน 
และค่านิยมอันพึงประสงค์โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม โครงการส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และโครงการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ และครู
จัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือ
ปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่ องของการ
อ่านออก เขียนได้ ของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุด โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ ตั้งแต่
ระดับชั้น ป.1 พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิค วิธีสอน ให้ตรงตามศักยภาพของ ผู้เรียน ใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน มีแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ 
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ครูในชั้นเดียวกันร่วมกันก าหนด แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ครู
เน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน และให้สอดคล้องกับการทดสอบระดับชาติ 
 2.2 ผลกำรด ำเนินงำน 
  ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่อง ตาม
มาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี
ตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง 
รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่า สิ่งไหนดี ส าคัญ จ า เป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่
สะอาดและมีประโยชน์ รักการออกกาลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้ ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่มของ
โรงเรียน ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ระหว่างวัย  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้ เรียนอยู่ ในระดับดี   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน( O-NET)                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เมื่อจบปีการศึกษา นักเรียนศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นร้อยละ 100 และเลือกสาขาวิชาที่เหมาะกับตนเอง 
3.  จุดเด่น 
  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน อ่านหนังสือออก อ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการ
สื่อสารได้ทุกคน มีความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
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การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) สูงกว่าระดับจังหวัด สูงกว่าระดับสังกัด สช. และสูงกว่าระดับประเทศ 
ทุกกลุ่มสาระท่ีมีการทดสอบ และต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 นี้ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) มีและมีคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่า ร้อยละ 50  
  ผู้เรียนมีสุขภาพกายแข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี มีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์มีระเบียบวินัย 
มีคุณธรรม จริยธรรมแต่งกายถูกระเบียบ เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
เป็นที่ยอมรับของชุมชน 
4.  จุดควรพัฒนำ 
   จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ถึงแม้คะแนนเฉลี่ยของทุกวิชาจะ
สูงกว่าระดับจังหวัด สูงกว่าระดับสังกัด สช. สูงกว่าระดับประเทศก็ตาม แต่ก็มีวิชาวิทยาศาสตร์ที่คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 จ าเป็นต้องพัฒนาวิชาวิทยาศาสตร์ในแต่ละระดับชั้น ผู้เรียนในระดับชั้น ป.1 - 6 
ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการน าเสนอ การอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะ
การแก้ปัญหาตามสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดี ต่อความเป็น
ไทย ไมห่ลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

5.  กำรปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี หรือดีเลิศ 
   สถานศึกษาได้ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีมารยาทที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และมี
จิตอาสา ได้รับค าชื่นชมจากผู้ปกครอง คุณครู ผู้บริหาร และบุคคลภายนอกที่พบเห็น  ส่งผลให้กำรปฏิบัติที่เป็น
แบบอย่ำงท่ีดีหรือดีเลิศ คือ กำรมีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีเมตตำกรุณำ 
 
มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1. ระดับคุณภำพ ดี 
2. กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน 
 2.1 กระบวนกำรพัฒนำ  
  สถานศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา(SWOT) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จาก
บุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหา
ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ โดยมีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพ่ือปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม มีการพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมดุลในด้านความรู้ ความคิด 
ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ทางด้าน
วิชาชีพ โดยส่งเสริมให้ครูอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาตนเอง  มีสวัสดิการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร
ด้วยการส่งเสริมให้ศึกษาต่อ ทัศนศึกษาดูงาน มีโบนัสเมื่อสิ้นปีการศึกษา สวัสดิการอาหารกลางวันส าหรับครู 
และบุตรครู  มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม  โดยจัดโครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการสถานศึกษา   โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้  มีระบบดูแลความปลอดภัยแก่
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บุคลากร และนักเรียน โดยติดกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบสถานศึกษา จุดอับและจุดเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย 
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาการศึกษาตามแผนงาน โครงการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงานโดยมีการ
ส ารวจความพึงพอใจ  ผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน ชุมชน  ผู้ปกครอง และ นักเรียน เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเกิดประสิทธิผล
และมีประสิทธิภาพ 
 2.2 ผลกำรด ำเนินงำน 
   จากการด าเนินงานกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง  ครบถ้วน  ทันสมัย  น าไปประยุกต์ใช้ได้  ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีส่วนร่วม
จากทุกฝ่ายส่งผลให้สถานศึกษามีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น    
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ   และแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน ต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
น าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นระบบ  มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  
มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง 
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
3. จุดเด่น 
  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการประชุมเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของสถานศึกษาที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนตามความต้องการของชุมชน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท า
รายงานผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
4. จุดควรพัฒนำ 
  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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3. กำรปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี หรือดีเลิศ 
  ระบบการบริหารจัดการระบบดูแลความปลอดภัยให้แก่บุคลากร นักเรียน สถานศึกษาได้บริหาร
จัดการระบบดูแลความปลอดภัยโดยติดกล้องวงจรปิดโดยรอบสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้ปกครองไว้วางใจในความ
ปลอดภัยของบุตรหลาน สถานศึกษาจึงถือเป็นการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

  
มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

1. ระดับคุณภำพ ดี 
2. กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน 
 2.1 กระบวนกำรพัฒนำ  
  สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญโดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ มีการประชุม
ปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 
2551  (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560)  ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ก าหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง(Active learning)  จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ
การคิด เช่น ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูทุก
คนท างานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง ส่งเสริมผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง มีโครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพบุคลากร  ส่งเสริมครูเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองในวิชาที่สอนหรือวิชาชีพครูตามที่คุรุ
สภาก าหนด  อบรมการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้พัฒนาศักยภาพ
ของตนเองอย่างสม่ าเสมอเพ่ือน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการเรียนการสอน  มีสวัสดิการ เสริมขวัญ 
ก าลังใจให้แก่บุคลากรด้วยการส่งเสริมการศึกษาต่อ การทัศนศึกษาดูงาน มีโบนัสเมื่อสิ้นปีการศึกษา สวัสดิการ
อาหารกลางวันส าหรับครู และบุตรครู ครูมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ 
 2.2 ผลกำรด ำเนินงำน 
  จากการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ซึ่งโรงเรียนได้วางแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในฐานะผู้สอนเพ่ือน าความรู้ความเข้าใจมา
ส่งเสริมและจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนได้ด าเนินงานกิจกรรมโครงการที่บรรลุเป้าหมาย
และผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในระดับดีได้แก่ โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพบุคลากร  โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน  โครงการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ  จากผลการด าเนินงาน
โครงการดังกล่าวที่ส่งเสริมให้นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้ วยวิธีการ
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ ในสถานการณ์ต่างๆได้ และได้ฝึกทักษะ  
แสดงออก  น าเสนอผลงาน  แสดงความคิดเห็น  และแสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองโดยเชื่อมโยง
บูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ การจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียนและอ านวย
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ความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  สถานศึกษาได้ให้ผู้เรียน เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น          
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชา มีครูต่างชาติจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
และสอนเสริม ท าให้นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ถูกต้องตามระดับชั้น เหมาะสมกับวัย ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญครอบคลุมหลักสูตร  และทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  
3. จุดเด่น 
  ครมูีความรับผิดชอบ ตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดย
การปฏิบัติจริง มีการใช้เทคนิค วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
4. จุดควรพัฒนำ 
  ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และควรให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันที เพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง ผู้ปกครองได้รับข้อมูลและประสานกับโรงเรียนใน
การพัฒนานักเรียนต่อไป 
5. กำรปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี หรือดีเลิศ 
        จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนได้ลงมือในการปฏิบัติจริง ได้
ทดลอง ได้ค้นคว้าด้วยตนเอง ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนด้านดนตรี 
 
2. สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม 

1. ระดับคุณภำพ ดี 
2. น ำเสนอข้อมูลสนับสนุนผลกำรประประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
ข้อมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 3. แผนปฏิบัติการประจ าปี, ปฏิทินปฏิบัติการประจ าปี 
 4. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 5. โครงการปลูกฝังสุนทรียภาพให้กับผู้เรียน 
 6. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
 7. โครงการปลูกฝังการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้กับผู้เรียน 
 8. โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 9. โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
 10. โครงการส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
 11. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 12. โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 13. โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 14. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 
 15. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
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 16. โครงการพัฒนาการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 17. โครงการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 
 18. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
 19. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 20. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 

 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรรม หลักฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 

1. มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 

- โครงการส่งเสริมการอ่านออก
เขียนได้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
-โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

- ผลการประเมนิการอ่านการเขียน 
- แบบบันทึกการอ่าน 

2. มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก ้ปัญหา 

- โครงการปลูกฝังการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองให้กับผู้เรียน 
- โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

- แบบฝึกทักษะ 
- โครงงาน ผลงานนักเรียน 

3.มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

- โครงการส่งเสริมการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

- ผลงานนักเรียน นวัตกรรมของ
ครู/นักเรียน 

4. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

- โครงการส่งเสริมการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

- โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
งานวิชาการ 
- โครงการส่งเสริมการอ่านออก
เขียนได้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ชั้น ป.1 - 6  
 - ผลทดสอบระดับชาตินักเรียน 
NT , O - NET 

6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

- โครงการปลูกฝังการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองให้กับผู้เรียน 

- ผลงานนักเรียน 
- ภาพกิจกรรม 
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1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรรม หลักฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 

1. การมีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามสถานที่สถานศึกษา
ก าหนด 

- โครงการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กับผู้เรียนและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ 

- แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
- ภาพกิจกรรม 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

- โครงการส่งเสริมสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม 

- ภาพกิจกรรมการร่วมในวันส าคัญ
ต่าง ๆ  

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

- โครงการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กับผู้เรียนและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ 

- แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
- ภาพกิจกรรม 

4. สุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคม 

- โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
- โครงการปลูกฝังสุนทรียภาพ
ให้กับผู้เรียน 

- แบบบันทึกน้ าหนัก-ส่วนสูงของ
นักเรียน 
- แบบบันทึกสมรรถภาพของ
นักเรียน 
- ภาพกิจกรรม 

  มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรรม หลักฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

- โครงการประกันคุณภาพภายใน 
 

- มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี           
- ปฏิทินปฏิบัติการประจ าปี 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษา 

- โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการสถานศึกษา 

- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
- รายงานผลการประกันคุณภาพ 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- ปฏิทินปฏิบัติการประจ าปี 

3.ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

- โครงการส่งเสริมคุณภาพงาน
วิชาการ 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรรม หลักฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 

4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

- โครงการส่งเสริมคุณภาพงาน
วิชาการ 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพบุคลากร 

- แบบบันทึกการไปราชการ 
- แบบบันทึกการอบรม/        
ศึกษาดูงาน 
- วิจัยในชั้นเรียน 
- ภาพกิจกรรม 

5. จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

- โครงการปรับภูมิทัศน์และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

- ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  เช่น ห้อง
สมุด,ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, 
ห้องวิทยาศาสตร์ , ห้อง Speech 
Lab , ห้องดนตรี-นาฏศิลป์ 
-สนามเด็กเล่น 

6. จัดระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

- โครงการส่งเสริมการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
- โครงการปรับภูมิทัศน์และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- ห้อง Speech Lab 

  มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรรม หลักฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 

1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

-โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
-โครงการปลูกฝังสุนทรียภาพ
ให้กับผู้เรียน 
-โครงการปลูกฝังการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองให้กับผู้เรียน 
-โครงการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กับผู้เรียนและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

- โครงงาน 
- ผลงานนักเรียน 
- ภาพถ่าย 
- แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

-โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
นวัตกรรมและแหล่งการเรียนรู้ 
- โครงการส่งเสริมการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
- โครงการปรับภูมิทัศน์และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
-โครงการปลูกฝังการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองให้กับผู้เรียน 
 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- แบบบันทึกการยืม-คืนสื่อ 
- แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
เช่น ห้องสมุด, ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  ,ห้องวิทยาศาสตร์, 
ห้อง Speech Lab , ห้องดนตรี-
นาฏศิลป์ 
- แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการ/
สื่อ 



 

 

23  

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรรม หลักฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

- โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
-โครงการปลูกฝังการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองให้กับผู้เรียน 

- โครงงาน 
- วิจัยชั้นเรียน 
- ผลงานนักเรียน 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

-โครงการส่งเสริมการอ่านออก 
เขียนได้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
-โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
งานวิชาการ 

- แบบประเมินผลด้านการเรียน 
- แบบ ปพ.5 ปพ.6 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

-โครงการพัฒนาการจัดระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน 
 

- มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- ข้อมูลสารสนเทศ 
- ปฏิทินการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 
- รายงาน SAR 
- รายงานการประชุม/อบรม 
- บันทึกการประชุมครูประจ าเดือน 

 
3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้นอีก 1 ระดับ 

 3.1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ 
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการเขียนและพูดสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนดในแต่ละระดับชั้น 

 3.2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  1. พัฒนาการบริหารจัดการด้านบริการให้ผู้ปกครอง ชุมชน ไดเ้ข้ามาใช้บริการด้านอาคารสถานที่ของ
สถานศึกษาเพ่ือจัดกิจกรรมของชุมชนให้มากยิ่งขึ้น 
  2. พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 

 3.3 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
   พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
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ตอนที่ 3 สรุปผลกำรพัฒนำ 

1. จุดเด่น 
 1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน อ่านหนังสือออก อ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ 
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  
 1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) สูงกว่าระดับจังหวัด สูงกว่าระดับสังกัด 
สช. และสูงกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระที่มีการทดสอบ และต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 นี้ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) มีและมี
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่า ร้อยละ 50  
 1.3 ผู้เรียนมีสุขภาพกายแข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี มีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีระเบียบวินัย แต่ง
กายถูกระเบียบ เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 1.4 ครูมีความรับผิดชอบ ตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติจริง มีการใช้เทคนิค วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  
2. จุดควรพัฒนำ 
 2.1 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ถึงแม้คะแนนเฉลี่ยของทุกวิชาจะสูงกว่า
ระดับจังหวัด สูงกว่าระดับสังกัด สช. สูงกว่าระดับประเทศก็ตาม แต่ก็มีวิชาวิทยาศาสตร์ที่คะแนนเฉลี่ยของ
โรงเรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 จ าเป็นต้องพัฒนาวิชาวิทยาศาสตร์ในแต่ละระดับชั้น  
 2.2 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ มีความเข้มแข็ง มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 2.3 ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียนทันที เพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง ผู้ปกครองได้รับข้อมูลและประสานกับโรงเรียนในการพัฒนา
นักเรียนต่อไป 

 
3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
 3.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระดับสถานศึกษาและระดับชาติ(O-NET) โดยจัด
ตารางสอนเสริมให้นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางก าร
เรียนต่ า  
 3.2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดย
ประสานงานกับองคก์ร ชุมชนที่มีความรู้ความเข้าใจเข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.3 พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานศึกษาและสอดคล้ องกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติ โดยการก าหนดทิศทางการบริหารงานวิชาการที่ชัดเจน มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
ประเมินสื่อการเรียนรู้ และประเมินเครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
 3.4 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  มีจิตส านึกในความเป็นครูและเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อศิษย์ โดยจัดท าคู่มือครูให้ครูและบุคลากรของสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง 
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4. ควำมต้องกำรช่วยเหลือ 
  ต้องการให้ภาครัฐจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรครอบคลุมภาคเอกชน 
 
5. กำรปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี หรือดีเลิศ 
 5.1 สถานศึกษาได้ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีมารยาทที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตอาสา 
ได้รับค าชื่นชมจากผู้ปกครอง คุณครู ผู้บริหาร และบุคคลภายนอกที่พบเห็น ส่งผลให้กำรปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำง
ที่ดีหรือดีเลิศ คือ กำรมีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีคุณธรรม 
 5.2 ระบบการบริหารจัดการดูแลความปลอดภัยให้แก่บุคลากร และนักเรียน 
 5.3 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนได้ลงมือในการปฏิบัติจริง ได้ทดลอง 
ได้ค้นคว้าด้วยตนเอง ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนด้านดนตรี 
 
6. ประเด็นที่ต้องกำรให้มีกำรประเมินผลกำรติดตำมตรวจสอบจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) คือ 
  ต้องการให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) มาประเมินผลในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานทั้ง 3 มาตรฐาน ซึ่งสถานศึกษาจะได้ใช้ผลการประเมินไปพัฒนา
สถานศึกษาในล าดับต่อไป 
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1. มำตรฐำนกำรศึกษำและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
แนบท้ำยประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหำคม พ.ศ.2561 

 

 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
                                    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้   
                            ในชีวติได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ     
                            เรียนรู้ 
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย แนบท้ำยประกำศโรงเรียนอนุบำลธิดำเมตตำธรรมพัทลุง 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  

เรื่อง  กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

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

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ดี 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ  ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

     ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ดี 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดี 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดี 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ดีเลิศ 

๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดีเลิศ 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ            
และการจัดการเรียนรู้ 

ดี 

มำตรฐำนที่  ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดี 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดี 
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มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี 

๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ดี 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเลิศ 
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2. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 

รำยงำนกำรประชุม 
โรงเรียนอนุบำลธิดำเมตตำธรรมพัทลุง 

ครั้งที่ 2/2562 
วันจันทร์ที่ 7 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบำลธิดำเมตตำธรรมพัทลุง 

ผู้มำประชุม  คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย 
 1. นางสาวสมพิศ  พงษ์พิศ  ผู้รับใบอนุญาต   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาววัชราภรณ์  บุดดา  ผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 3. นายสุทัศน์   พลชนะ  ผู้แทนชุมชน   กรรมการ 
 4. นางจิตรดา  ทิพย์นุ้ย  ผู้แทนครู   กรรมการ 
 5. นายชัยวัฒน์   อินนิล  ผู้แทนครู   กรรมการ 
 6. นางสมใจ  เกตุศรัทธา ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
 7. นางจิรฐา  กฤตรัชตนันต์ ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
 8. นางสาววันณิษา ไหมสวัสดิ์ ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
 9. นายฐิติพันธ์  ปาลทิพย ์ ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
 10. เด็กชายณัฐภัทร คงเพ็ง  ผู้แทนกรรมการนักเรียน  กรรมการ 
 11. เด็กหญิงศุภิสรา คงอินพาน ผู้แทนกรรมการนักเรียน  กรรมการ 
 12. นางสายวรุฬ  ช่างพูด  เจ้าที่ธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มำประชุม 

1. นางสาวสมพิศ  พงษ์พิศ  เนื่องจากติดภารกิจ 
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ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่องประธำนแจ้งให้ทรำบ 

1.1 ผู้อ านวยการกล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และแนะน าคระกรรมการร่วม 4ฝ่ายชุดใหม่ 
ด้วยคณะกรรมการชุดเก่าหมดวาระแล้ว 

1.2 ซิสเตอร์วัชราภรณ์  บุดดา    แจ้งเรื่องประกาศต่างๆของโรงเรียน คือ ประกาศการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ของโรงเรียน  ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนปีการศึกษา 2562 ประกาศการด าเนินการได้เงินอุดหนุนโครงการ
เรียนฟรี  15 ปี  ประกาศการใช้มาตรฐานการการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

1.3 ครูมนัสดา สมิททองค า ครูประจ าชั้นอนุบาล 3 ครูพัชนี  อุตสาหะ ครูพ้ีเลี้ยง และนางสาวบุญเรือน   
อ่อนประสงค์  แม่บ้าน  ลาออก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 

 
 ระเบียบวำระท่ี 2  รับรองกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
 ระเบียบวำระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทรำบ 

 3.1 รายงานจ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ที่สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้ 
     

โรงเรียน จ ำนวน 

1. พัทลุง 12 คน 

2. สตรีพัทลุง 17 คน 

3. พัทลุงพิทยาคม 3 คน 

4. อุบาลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 7 คน 

5. วีรนาทมูลนิธิ 3 คน 

6. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 1 คน 

7. เทศบาลจุ่งฮ่ัว (ท.4) 1 คน 

8. ราชวินิตบางแก้ว 1 คน 

9. ตะโหมด 2 คน 

10. วัดบ้านนา 1 คน 

11. แสงทองวิทยา  หาดใหญ่ 3 คน 

12. มอ.วิทยานุสรณ์ หาดใหญ่  1 คน 

13. มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1 คน 

14. อรุณโณทัยตรัง 1 คน 
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3.2 การขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ตามประมาณการส าหรับภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2562  ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง อัตราการอุดหนุนเป็นเงิน
อุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกาศ ณ วันที่ 7
พฤษภาคม 2562 

เงินอุดหนุนตำมนโยบำยเรียนฟรี ประกอบด้วย 
1. ค่ำหนังสือเรียน 

อนุบาล 1   200.00 บาท/คน/ปี 
อนุบาล 2   200.00 บาท/คน/ปี 
อนุบาล 3   200.00 บาท/คน/ปี 
ประถมศึกษาปีที่ 1  561.00 บาท/คน/ปี 
ประถมศึกษาปีที่ 2  605.00 บาท/คน/ปี 
ประถมศึกษาปีที่ 3  622.00 บาท/คน/ปี 
ประถมศึกษาปีที่ 4  653.00 บาท/คน/ปี 
ประถมศึกษาปีที่ 5  785.00 บาท/คน/ปี 
ประถมศึกษาปีที่ 6  818.00 บาท/คน/ปี 

2. ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
  ระดับอนุบาล    100 บาท/ภาคเรียน (200 บาท/ปี) 
  ระดับประถมศึกษา   195 บาท/ภาคเรียน (390 บาท/ปี) 
 

- ค่าหนังสือเรียนได้จัดให้ผู้ปกครองและนักเรียนตามใบรายการหนังสือและอุปกรณ์ 
- ได้ตระหนักถึงความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด จ านวนเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน ค านวณจากราคา

หนังสือที่หักส่วนลดแล้ว 
- แบบฝึกหัดในระดับประถมศึกษา   ทางโรงเรียนได้จัดซื้อในสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ เป็นที่เรียบร้อย ค่าอุปกรณ์การเรียน ทางโรงเรียนได้จัดเป็นสมุดเขียน ให้กับ ผู้ปกครอง
และนักเรียน เรียบร้อยพร้อมกับหนังสือเรียน 

3. ค่ำเครื่องแบบนักเรียน 
  ระดับอนุบาล   300 บาท/คน/ป ี
  ระดับประถมศึกษา  360 บาท/คน/ป ี
ทางโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ปกครองจัดซื้อเครื่องแบบ ตามระเบียบการแต่งกายของโรงเรียน   
4. ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน ได้แก่ 
      1.กิจกรรมทางวิชาการ    ค่ายวิชาการ 
      2.กิจกรรมคุณธรรม     ลูกเสือ/เนตรนารี 
      3.กิจกรรมทัศนศึกษา      และ ICT 
ที่ประชุมมีมติ    รับทราบ 
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3.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) และแผนบริหารจัดการ
อาหารเสริม (นม) 

 

ระดับชั้นเรียน 
จ ำนวนนักเรียนที่ 
ขอรับเงินอุดหนุน 

จ ำนวนนักเรียนที่ไม่ 
รับเงินอุดหนุน 

หมำยเหตุ 

อ.1 43 -  
อ.2 60 -  
อ.3 55 -  
ป.1 55 -  
ป.2 59 -  
ป.3 53 -  
ป.4 55 -  
ป.5 54 -  
ป.6 49 -  
รวม 483 -  

 
          ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ 
  
ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องเสนอพิจำรณำ 

4.1 โรงเรียนได้ปรับปรุงเพิ่มเติมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน  
อัตลักษณ์ของโรงเรียนจากเดิม ร่ำเริงแจ่มใส  ใส่ใจด้ำนภำษำ  มีควำมเมตตำ  น ำพำสู่ควำมม่ันใจ  
ปรับปรุงเป็น เน้นภำษำ  วิชำดี  มีคุณธรรม   
เอกลักษณ์จากเดิมคือ มนุษยสัมพันธ์ดี  มีเมตตำกรุณำ  
ปรับปรุงเป็น มนุษยสัมพันธ์ดี    มีคุณธรรม 
 
พันธกิจจำกเดิม     
 1. ส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาความพร้อม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และด้านสติปัญญา
ย่างสมดุลและต่อเนื่อง 
 2. ส่งเสริมนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ได้รับการพัฒนาตนเอง  และด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง
น าไปสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ แสดงออกถึงความรักชาติ  ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ในชีวิตประจ าวัน และสู่
มาตรฐานสากล 
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 5. ส่งเสริมให้ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  โดนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ มี
คุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่างท่ีดี  
 6. ส่งเสริมกระบวนการบริหารงานและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 

พันธกิจปรับปรุงใหม่  
 1. นักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2. พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้ มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม  ค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีงาม  และมีจิตส านึกในคุณค่าความ
เป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของชุมชน
และสังคม 
 5. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของนักเรียนให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 6. ส่งเสริมนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ได้รับการพัฒนาตนเอง และด้านการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
น าไปสู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  
และสู่มาตรฐานสากล  
 8. ส่งเสริมให้ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ  มี
คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี  

เป้ำหมำยจำกเดิม    
 1. เด็กปฐมวัยมีความพร้อม ทั้งทางร่างกาย  อามรมณ์ สังคม และสติปัญญา อย่างสมดุลและต่อเนื่อง 
 2. เด็กรักการเรียนรู้  มีความคิดสร้างสรรค์ ได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
 3. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลรักษาสุขภาพที่ดี  และมีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 4. ผู้ เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ แสดงออกถึงความรักชาติ  ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 
 5. ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และภูมิปัญญาไทย  โดยมุ้งเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 6. โรงเรียนมีการจัดการที่เป็นระบบแบบมีส่วนร่วม มีสภาพแวดล้อมและบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 7. โรงเรียนมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนเด่นชัด 
 8. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีคุณภาพ 
 9. ครูพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ  ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรม  
และเป็นแบบอย่างที่ด ี
 10. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 11. ผู้เรียนมีความ สามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมรักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง น าไปสู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 12. ผู้เรียนมีประสบการณ์การใช้ภาษาต่างประเทศ  ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  และสู่มาตรฐานสากล 

 



 

 

36  

เป้ำหมำยปรับปรุงใหม่   
  1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  2. นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขรักการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ ได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
  3. นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลรักษาสุขภาพที่ดี และมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
  3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา  และ

พระมหากษัตริย์ 
  4. นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาไทย โดยมุ่งเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
  5. โรงเรียนมีการจัดการที่เป็นระบบแบบมีส่วนร่วม มีสภาพแวดล้อมและการบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  6. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีคุณภาพ 
  7. ครูพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม  

 และเป็นแบบอย่างที่ดี 
  8. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  9. ผู้เรียนมีความ สามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
  10. รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง น าไปสู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  11. ผู้เรียนมีประสบการณ์การใช้ภาษาต่าง ประเทศในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และสู่มาตรฐานสากล 

  
 4.2 โรงเรียนได้จัดท าระเบียบของนักเรียน  โดยได้แจกให้ผู้ปกครองในวันประชุมผู้ปกครองเพ่ือให้ผู้ปกครอง
ได้ศึกษาอย่างละเอียด  เพ่ือนักเรียนจะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน โดยในระเบียบของนักเรียนนั้น 
โรงเรียนได้แจ้งกฎระเบียบต่างๆที่ต้องปฏิบัติ  เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบที่โรงเรียนก าหนดต่อไป 
 4.3 โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปี  (SAR) ปีการศึกษา 2561 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
โรงเรียนได้ด าเนินการส่งคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และส่งศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ 
  
ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

ไม่มี 
เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 
 
 
 
 

.......................................                                       ...........................................    
               (นายชัยวัฒน์    อินนิล)               (นางสายวรุฬ       ชา่งพูด) 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม                 ผู้จดรายงานการประชุม 
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3. ผลกำรประเมินภำยนอกรอบสำม  

 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุงได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก  จากสมศ. รอบสาม              
เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2557  ถึงวันที่  29 มกราคม พ.ศ.2557 
ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม  จ ำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งชี้  
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(ประถมศึกษำ) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    

ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.24 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.35 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.11 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น 10.00 8.73 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 14.26 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา สถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.70 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ 
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 89.19 ดี 
กำรรับรองมำตรฐำนสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำประถมศึกษำ 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                                 ใช่       ไม่ใช่ 
 มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่ำงน้อย 10  ตัวบ่งชี้ จำก 12 ตัวบ่งช้ี              ใช่       ไม่ใช่ 
 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดในระดับคุณภำพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน            ใช่       ไม่ใช่ 

สรุปผลกำรจัดกำรศึกษำระดบักำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำในภำพรวม 
              สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ          ไม่สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ 
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจ ำแนกเป็นรำยมำตรฐำนตำมกฎกระทรวง 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(ประถมศึกษำ) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ
คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1  มำตรฐำนที่ว่ำด้วยผลกำรจัดกำรศึกษำ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชีท้ี่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี 10.00 9.24 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ 10.00 9.35 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.11 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4  ผู้เรยีนคิดเป็น  ท าเป็น 10.00 8.73 ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 14.26 ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งชีท้ี่ 9 ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วสิัยทศัน์  พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 10 ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ 
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชีท้ี่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 2  มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชีท้ี่ 7 ประสทิธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันา สถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชีท้ี่ 12 ผลการสง่เสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสู่ความเปน็เลิศสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 3  มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชีท้ี่ 6  ประสทิธิผลของการจัดการเรียนการสอนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 
มำตรฐำนที่ 4  มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพภำยใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชีท้ี่ 8 พัฒนาการของประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สงักัด 5.00 4.70 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 89.19 ดี 
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จุดเด่น 

 1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 

  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  ซึ่งผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  รวมทั้งรู้จักดูแลตนเอง
ให้มีความปลอดภัย และมีสุนทรียภาพอยู่เสมอ  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  โดยสถานศึกษา
มีการอบรมฝึกฝนผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน  มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน มีจิตสาธารณะอุทิศตนบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่าง
สม่ าเสมอ มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอก
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษาบรรลุผล  โดยผู้เรยีนมีอัตลักษณ์  คือ  ร่าเริงแจ่มใส  ใส่ใจด้านภาษา  มีความเมตตา  น าพาสู่ความมั่นใจ  
มีจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ โรงเรียนส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีเมตตา
กรุณา  สถานศึกษาได้มีการด าเนินโครงการพิเศษ  คือ  โครงการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. ด้ำนกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 
  ไม่มี 
  3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  ไม่มี 
  4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
  สถานศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในมีการพัฒนาการ  โดยด าเนินการบริหารคุณภาพครบ

องค์องค์ประกอบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
  1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  ผู้เรียนบางส่วนมีทักษะในด้านการอ่านภาษาไทย  และทักษะในด้านการคิดไม่เด่นชัด 
  2. ด้ำนกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 
     ไม่มี 
  3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  การด าเนินการพัฒนาครูไม่เป็นระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) และครูบางคนจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนและดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่เด่นชัด  อีกทั้งการจัดเตรียมและใช้สื่อให้
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนในบางคน  บางกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในเนื้อหาที่ต้องปฏิบัติจริงขาดการใช้สื่อ
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 

  4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
      ไม่มี 
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โอกำส 
  โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุงประกอบด้วยชุมชนที่เข้มแข็งผู้ปกครองตระหนักถึงความส าคัญ

ของการศึกษา      และให้ความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาในทุกข้ันตอน 

  
อุปสรรค 

  ภายในชุมชนที่มีโรงเรียนขนาดใหญ่ขนาบทั้งสองด้าน  ท าให้มีผู้เรียนบางส่วนไปเรียนที่สถานศึกษาที่มี
ความพร้อมและขนาดใหญ่กว่า  และผู้ปกครองบางส่วนในเขตบริการสถานศึกษานิยมส่งบุตรหลานเข้าไปเรียน
สถานศึกษาในเมือง  ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้สถานศึกษามีผู้เรียนจ านวนน้อย 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบหลักเกณฑ์ และมีวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ   
พ.ศ. 2553 

 1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 

  1) สถานศึกษาควรด าเนินการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมด้านกีฬา  ดนตรี/นาฏศิลป์  ศิลปะ  และ
นันทนาการ  เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  รวมทั้งการพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการรักษาความสะอาดของร่างกาย  
การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร  ให้ติดเป็นนิสัยที่ถาวร  ควรจัดให้มีอ่างล้างมือและที่ส าหรับแปรงฟันที่ถูก
สุขลักษณะเพ่ิมเติม 

  2) สถานศึกษาควรด าเนินการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป  โดยเฉพาะการส่งเสริม
กิจกรรมจิตอาสา  ที่ให้ผู้เรียนได้ก าหนดและวางแผนกิจกรรมด้วยตนเอง  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 3) สถานศึกษาควรได้ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่าน  การเขียนให้มีความ
ต่อเนื่องต่อไป  และจัดกิจกรรมในการเสริมแรงจูงใจแก่ผู้เรียนในการใฝ่รู้  ใฝ่เรียนยิ่งขึ้น  รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้เรียน
ทุกคนได้เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น  อย่างสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  อย่างต่อเนื่อง 
 4) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะการคิด  การใช้เทคโนโลยี  ให้โอกาสผู้เรียนท าผลงานอย่าง
หลากหลายตามแนวคิดของตนเองเน้นกระบวนการท างานกลุ่มอย่างเป็นระบบ  ด้วยกิจกรรมโครงงาน  มีการ
ประเมินผลการพัฒนาการของผู้เรียน  และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ 
 5) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย   เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
 6) สถานศึกษาควรสร้างระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา  ให้ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนด  
และขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้แทนชุมชนร่วมกันวางแผน  และให้ข้อเสนอแนะ  
เพ่ือให้ผลการด าเนินงานบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา  อยา่งครบถ้วนสมบูรณ์  และเกิดความสืบเนื่องยั่งยืน 
 7) สถานศึกษาควรสร้างระบบการส่วนร่วมทั้งบุคลากรในสถานศึกษา  และจากผู้ปกครอง  
คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้แทนชุมชนในการร่วมคิดร่วมกันวางแผน  ร่วมกันปฏิบัติ  และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือ
ให้ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้นของสถานศึกษา  ส่งผลกระทบที่ดีต่อชุมชน  และเกิดความต่อเนื่องยั่งยืน 
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 8) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูทุกคนบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ในการจัดการ
เรียนรู้ทุกระดับชั้น  เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  2. ด้ำนกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 

  1) ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มีการนิเทศติดตามการ
ปฏิบัติงานตามแผน  โดยใช้ระบบบริหารงานเชิงคุณภาพ (PDCA) 

  2) ผู้บริหารควรร่วมกับครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครองดูแลผู้เรียนน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์  
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

  3) สถานศึกษาควรด าเนินการโครงการ/กิจกรรม  ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  ตามระบบบริหาร
คุณภาพ (PDCA) โดยเฉพาะการด าเนินการตามแผนและสรุปผลการด าเนินงานให้ชัดเจน  เพ่ือการน าข้อมูลย้อนกลับ
มาปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อไป 

  3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

  1) สถานศึกษาควรน าผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้  ผลการ
ประเมินแบบการทดสอบระดับสถานศึกษา  และผลของผลสอบระดับชาติ (O-NET) มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้  ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  2) ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการนิเทศติดตามให้ครูผู้สอน มีการบันทึกสภาพปัญหาที่พบหลังแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน  และน าไปจัดท าวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 

  3) ครูควรพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีกิจกรรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  เพ่ือตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

 4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน   

 สถานศึกษาด าเนินการเรื่องระบบการประกันคุณภาพภายในได้ดีอยู่แล้ว  แต่ควรมีระบบประกันคุณภาพ
ภายใน  ตามกระบวนการ 8 ขั้นตอนของกฎกระทรวง  และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ยั่งยืน  ด้วยระบบบริหารคุณภาพ 
(PDCA) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพทั้ง 4 ด้านตามกฎกระทรวงก าหนด  และเพ่ือที่จะมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศต่อไป 

 ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนาทุกด้านภายใน 2 ปี 

นวัตกรรมหรือตัวอย่ำงกำรปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ขอสถำนศึกษำที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 ไม่มี 
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4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 
ที่ 142/2561 

ค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 
 ปีการศึกษา 2561 

 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง จึงแต่งตั้งบุคคลในท้าย
ค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
 1.1 นางสาวสมพิศ พงศ์พิษ ผู้รับใบอนุญาต   ประธานกรรมการ 
 1.2 นางสาววัชราภรณ ์ บุดดา ผู้จัดการโรงเรียน กรรมการ 
 1.3 นางสาวลัดดา สืบศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 1.4 นางสาวกาญจนา ศึกหาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 1.5 นางสาววันณิษา ไหมสวัสดิ์ ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
 1.6 นายฐิติพันธ์ บาลทิพย์ ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
 1.7 นางจิตรดา ทิพย์นุ้ย ผู้แทนครู  กรรมการ 
 1.8 นายชัยวัฒน ์ อินนิล ผู้แทนครู  กรรมการ/เลขานุการ 
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 มีหน้าทีใ่ห้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 
 2.1 นางจิตรดา ทิพย์นุ้ย หัวหน้าฝ่ายวิชาการอนุบาล ประธานกรรมการ 
 2.2 นางสาวยินดี บัวตูม คร ู  กรรมการ 
 2.3 นางประจวบ แก้วประชุม คร ู  กรรมการ 
 2.4 นางสาวสมฤดี คล้ายสมบัติ คร ู  เลขานุการ 

3. คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 
 1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
 2. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียน และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 4. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่
ประกอบด้วย 8 ประการคือ 
 1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 5) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา 

4. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย 
 4.1 นางจิตรดา ทิพย์นุ้ย หัวหน้าฝ่ายวิชาการอนุบาล ประธานกรรมการ  
 4.2 นางประจวบ แก้วประชุม รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการอนุบาล  กรรมการ 
 4.3 นางสุทธญาณ์ สังวาระ คร ู     กรรมการ 
 4.4 นางสาวยินดี บัวตูม คร ู     กรรมการ 
 4.5 นางอนงค์ คงกาญจน์ คร ู     กรรมการ 
 4.6 นางสาวกรกัลยา กลสามัญ คร ู     กรรมการ 
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 มีหน้าที่ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา
2561 เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
ตามสภาพความเป็นจริงที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การ
พัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 

 

 

     ………………………………………………………………… 
(นางสาววัชราภรณ์  บุดดา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


