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กระทรวงมหาดไทย 



 
 

ค าน า 
 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย  เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗  เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็น
การส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด ให้สามารถจัด
การศึกษาได้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานก าหนดไว้ และในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สถานศึกษาจ าเป็นต้องจัดท างานงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเสนอต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โ รง เรี ยนอบจ .บ้ านตลาด เหนือ (วั นครู ๒๕๐๒)  สั งกั ดองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดภู เก็ ต 
ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ทั้งมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐาน
การศึกษาขัน้พื้นฐานเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพตามรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้มา
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
 
        โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันคร๒๕๐๒ 



 
 

สารบัญ 
 

เรื่อง           หน้า 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา      ๑ 
บทที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา       ๓ 

๑. ข้อมูลทั่วไป         ๓ 
 ๒. ข้อมูลผู้บริหาร        ๕ 
 ๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน      ๕ 

๔. ข้อมูลนักเรียน        ๑๓ 
 ๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        ๑๖ 
 ๖. ข้อมูลผลการทดสอบความรู้พื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ    ๒๓ 

๗. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ     ๒๕ 
 ๘. ข้อมูลอาคารสถานที่        ๑๕ 

๙. ข้อมูลงบประมาณ        ๒๔ 
๑๐. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม       ๓๔ 

 ๑๑. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา      ๓๔ 
๑๒. โครงสร้างหลักสูตรระดับปฐมวัย-ขั้นพ้ืนฐาน     ๓๔ 
๑๓. แหล่งเรียนรู้ ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น      ๔๔ 
๑๔. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา       ๔๖ 
๑๕. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสม     ๕๒ 
๑๖. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ๕๔ 

ตอนที่ ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 ๑. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน  ๘๙ 
      ๑.๑  ระดับการศึกษาปฐมวัย       ๘๙ 
     ๑.๒   ระดับการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน      ๑๒๑ 
 ๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  ๑๖๒ 
 ๔  ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา     ๑๗๒ 
 ๕. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวม     ๑๘๐ 
ตอนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ความต้องการและความช่วยเหลือ    
        ๑.  สรุปผลการประเมิน         ๑๘๓ 
        ๒.  ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต     ๑๘๕ 
        ๓.  ความต้องการและการช่วยเหลือ       ๑๘๕ 
ภาคผนวก 

รายชื่อคณะท างาน 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู๒๕๐๒) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 ตามที่โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู๒๕๐๒)ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที ่๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๙๖.๙๗ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่๒  ผู้บริหารสถานศึกษา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู้น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

๙๘.๐๗ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่๓  สถานศึกษามีจ านวนเด็กมี ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๙๓.๓๓ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๔   สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐาน 
๙๓.๕๖ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๕  สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

๙๓.๗๐ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น  ๙๑.๖๗ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ๙๒.๙๘ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ที่เป็นมาตรการเสริม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
๙๓.๘๙ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา    
มาตรฐานที ่๙  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย ๑๐๐ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๑๐ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเหมาะสมตามวัย ๑๐๐ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๑๑ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม เหมาะสมตามวัย       ๑๐๐ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๑๒ เด็กมีพัฒนาการด้านสติป๎ญญาเหมาะสมตามวัย ๙๕.๒๕ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๑๓ สถานศึกษาบรรลุผลตามเปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น ๙๓.๓๓ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๑๔ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ปกครองและชุมชน 
๙๒.๕๐ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยรวม ๙๕.๓๗ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ค่าเฉลีย่รวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ   ๙๕.๓๗ มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา  
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป      ใช่  ไม่ใช ่

 มีค่าเฉลีย่ของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไม่ต่ ากว่า ๑๑ มาตรฐาน   ใช่  ไม่ใช ่
 ไม่มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง    ใช่  ไม่ใช ่

สรุปว่า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ได้  ไม่ได้ มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที ่๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๙๕.๔๔ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  

๙๘.๐๗ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๓  สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อม 
ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๙๓.๓๓ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ๙๓.๕๖ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๕  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
๙๑.๓๔ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น  ๙๑.๖๗ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๙๒.๗๗ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น  
๙๓.๘๙ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๙  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์   ๙๓.๒๘ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคม

อาเซียน 
๙๑.๖๙ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   

๙๕.๖๗ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

๙๒.๐๐ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๙๗.๐๐ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ ๙๒.๖๙ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น     ๙๓.๓๓ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ปกครองและชุมชน 
๙๑.๒๕ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยรวม ๙๓.๕๖ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
สรปุผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ ๙๓.๕๖ มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา  
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป       ใช่  ไม่ใช่ 

 มีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่า ๑๒ มาตรฐาน   ใช่  ไม่ใช่ 
 ไม่มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง    ใช่  ไม่ใช่ 

สรุปว่า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ได้  ไม่ได้ มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ตอนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู ๒๕๐๒)   ตั้งอยู่เลขท่ี – ถนนเจ้าฟูา  ต าบลตลาดเหนือ         
อ าเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  รหัสไปรษณีย์  ๘๓๐๐๐   หมายเลขโทรศัพท์  ๐๗๖-๒๒๒๖๕๔  หมายเลข
โทรสาร  ๐๗๖๒๒๒๖๕   E- mail:wankru๒๕๐๒@hotmail.com  Website : http//: www.wankru
๒๕๐๒.ac.th สังกัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต   อ าเภอเมือง   จังหวัดภูเก็ต   ๘๓๐๐๐ 
เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาปลาย จ านวน 
๔๕ ห้องเรียนโรงเรียนมีเนื้อที่ ๒๐ ไร่  ๔๓ ตารางวา   

  ประวัติความเป็นมาโรงเรียน (โดยสังเขป) 
 โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู ๒๕๐๒)  ชื่อเดิม โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒  บริเวณโรงเรียน  
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล  ในพ้ืนที่  “บ้านท่าแครง” เดิมเป็นที่ลุ่มน้ าเค็ม มีต้นจากต้นโกงกาง และต้นไทร   
ป๎จจุบันปรับพื้นท่ีเพ่ือใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคาร   และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน  พ้ืนที่ของ
โรงเรียนอยู่ด้านหลังอาคารบ้านเรือนของราษฎร  ซึ่งเป็นย่านการค้าอยู่ในเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น  
และเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเส้นทางการท่องเที่ยว     
         เดิมเปน็โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา พ้ืนทีข่องโรงเรียนมี ๒ แปลงแปลงที่ ๑ มีเนื้อที่ ๒๐  ไร่  
ซ่ึงกรมโลหะกิจยกให้ แปลงที่ ๒ มีเนื้อที่  ๔๓  ตารางวา พ.ศ. ๒๕๑๕  นายไมตรี  บุญสูง  เป็นผู้บริจาค 
ส าหรับเป็นทางเข้าโรงเรียน  ก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกด้วยเงินบริจาค  เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ 
มกราคม  ๒๕๐๒ และเงินงบประมาณสมทบ เปิดด าเนินการเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๓ รับนักเรียน
เกณฑ์บังคับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๒ ห้อง  โดยมีนายวินัย ควรคิด  ผู้ช่วยครูใหญ่ โรงเรียนบ้าน
บางเหนียว มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ โรงเรียนได้ทดลองสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  
(ป. ๕ – ๗)  ครบทุกชั้น ปี พ.ศ.  ๒๕๐๖ 
     ปี พ.ศ. ๒๕๒๐  กรมสามัญศึกษา ให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และงดรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑  
     ปี พ.ศ. ๒๕๒๑  มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร  ให้รับนักเรียนชั้น ป. ๑ และนักเรียนมัธยมศึกษาให้ย้าย
ไปโรงเรียนประจ าจังหวัด 

     ปีพ.ศ. ๒๕๒๒  กรมสามัญศึกษา มีนโยบายเลิกโรงเรียนเพ่ือใช้เป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจึงงด
รับนักเรียน และปี ๒๕๒๓  โอนโรงเรียนเข้าสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
     ปี พ.ศ. ๒๕๒๔  เริ่มรับนักเรียนเข้าเรียนอีกครั้งหนึ่ง  
   เมื่อวันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๔๙ ได้มีการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา ไปสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ป๎จจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

 
 
 
 
 
 
 

http://www.wankru๒๕๐๒.ac.th/
http://www.wankru๒๕๐๒.ac.th/
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แผนผังบริเวณโรงเรียน 
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๑) นางสาวพัชนี ขรรค์วิไลกุล ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
   วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ   วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการ
จิตวิทยาการแนะแนว  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา  โทรศัพท์ ๐๘๙๗๒๖๕๙๖๖   e-mail 
patchaneepat@hotmail.com ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษานี้ตั้งแต่วันที่ ๓๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๖  จนถึง 
ป๎จจุบัน  เป็นเวลา  ๔  ป ี๖ เดือน 
 ๒) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา(ตามมาตรฐานต าแหน่ง)  จ านวน  ๓  คน 
  ๒.๑ ชื่อ-สกุล นางสุนทรี  เกิดสิน  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี และประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา 
การบริหารการศึกษา  โทรศัพท์ ๐๘๑๗๑๙๐๓๒๑ e-mail airsuntree@hotmail.com รับผิดชอบฝุายรอง
ผู้อ านวยการฝุายแผนและงบประมาณ , รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ  
๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
  ๓.๑  ข้าราชการครู/พนักงานครู 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุราชการ ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ สาขาวชิา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จ านวนชั่วโมง 
ที่เข้ารบั 

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

๑ นางสาวพัชน ี ขรรค์วิไลกลุ ๕๙ ๓๗ ผอ./คศ.๓ ศษ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว ผู้บริหาร - ๑๓/๑๖๓ 

๒ นางสุนทรี   เกิดสิน ๓๘ ๑๕ รองผอ./คศ.๒ วท.บ. คณิตศาสตร ์ ผู้บริหาร ๘ ๑๒/๑๕๑ 

๓ นางสาวเอมฤด ีต่อวงศ ์ ๕๕ ๓๑ ครู/คศ.๒ ศศ.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย, คณิตศาสตร ์ ๒๐ ๕/๔๓ 

๔ นางเพ็ญพิมล  วิทยานิพนธ ์ ๕๙ ๓๓ ครู/คศ.๓ ศศ.ม. หลักสตูรและการสอน คณิตศาสตร ์ ๒๔ ๕/๔๓ 
๕ นางรัตนากร  เทศยรัตน ์ ๕๓ ๒๗ ครู/คศ.๓ ค.บ. อังกฤษ ภาษาต่างประเทศ ๑๙ ๖/๔๙ 
๖ นางสุชารัตน์  ขู่วิชัย   ๕๗ ๒๓ ครู/คศ.๓ ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๒๔ ๖/๔๙ 

๗ นางสาวนาฏนิกรณ์  จาระนัย ๔๐ ๑๐ ครู/คศ.๓ ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย, คณิตศาสตร ์ ๒๕ ๕/๔๓ 
๘ นางสาวพนารัตน ์ ศรีเกต ุ ๔๐ ๑๐ ครู/คศ.๒ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย ๒๓๒๐ ๗/๙๑ 

๙ นางยุพา  คงวงศ์ ๔๗ ๑๐ ครู/คศ.๓ ศศ.บ. พัฒนาชุมชน ภาษาไทย, คณิตศาสตร ์ ๒๔ ๗/๗๓ 

๑๐ นางคชษร  พันรังสี ๓๕ ๑๐ ครู/คศ.๒ ค.บ. ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๒๔ ๖/๖๑ 

๑๑ นางอรอุมา  ชอบผล ๓๖ ๑๐ ครู/คศ.๒ ค.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร ์ ๒๔ ๖/๕๕ 

๑๒ นางสาวอุบลรตัน์  เช้าฉ้อง ๓๘ ๑๐ ครู/คศ.๒ ค.บ. นาฎศิลป ์ ศิลปะ ๒๒ ๖/๔๙ 

๑๓ นางศตพร  แคล์รอล ๓๙ ๑๐ ครู/คศ.๒ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ ๒๕ ๖/๖๑ 

๑๔ นายธณพัฒน์  คงตุก ๔๐ ๑๐ ครู/คศ.๒ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ๒๔ ๘/๖๑ 

๑๕ นายนีระวัฒน ์ โหระสุวรรณ ๔๕ ๑๐ ครู/คศ.๓ ค.บ. ดนตรีศึกษา ศิลปะ ๒๓ ๗/๖๑ 

๑๖ นางสาวโสพิษ  คงตุก ๔๐ ๑๑ ครู/คศ.๒ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา การงานอาชีพฯ ๑๕ ๑๑/๑๑๕ 

๑๗ นางสาวอรุณี  รุ่งสกุล  ๔๑ ๑๐ ครู/คศ.๒ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๒๕ ๖/๖๑ 

๑๘ นายปูอม  ปลอดภยั ๓๘ ๑๐ ครู/คศ.๒ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร ์ ๑๙ ๗/๗๓ 

๑๙ นางสาวสาริศา  ชุมดี  ๓๖ ๑๐ ครู/คศ.๓ ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย ๒๒ ๖/๔๙ 

๒๐ นางสาวภูศณิษา  ระลึกคุณ ๔๑ ๑๐ ครู/คศ.๒ ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์ฯ ภาษาไทย ๒๒ ๕/๔๓ 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ สาขาวิชา 

สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู/้ชั้น 

ภาระ
งานสอน 
(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จ านวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

๒๑ นางสุกัญญา  มัจฉาเวช ๓๖ ๑๐ ครู/คศ.๒ ค.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา ๒๖ ๙/๑๐๙ 
๒๒ นางสาวหนึ่งฤทัย  ปานมี ๓๕ ๙ ครู/คศ.๒ วท.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ๒๓ ๖/๔๙ 
๒๓ นางสาวณิชาภา  ฐปนสิทธางกูร ๓๖ ๙ ครู/คศ.๒ ศษ.ม. บริหารการศึกษา บริหารการศึกษา ๒๓ ๗/๘๕ 
๒๔ นางสาวป๎ทมาพร  รุ่งเรือง ๓๖ ๗ คร/ูคศ.๑ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๒๒ ๕/๔๓ 
๒๕ นางสาวศิริขวัญ   มิ่งแก้ว ๓๕ ๗ คร/ูคศ.๑ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ๒๕ ๗/๗๓ 
๒๖ นางปราณี  ถิ่นทะเล ๓๘ ๖ คร/ูคศ.๑ ค.บ.  ภาษาไทย  ภาษาไทย ๒๓ ๕/๔๓ 
๒๗ นางสาวศศธร  บุญลึก ๔๒ ๗ คร/ูคศ.๑ ศษ.ม. บริหารการศึกษา บริหารการศึกษา ๒๔ ๕/๔๓ 
๒๘ นายไกรวุธ  สงวนสินธ ์ ๔๐ ๗ คร/ูคศ.๑ ศศ.บ. จิตรกรรม จิตรกรรม ๒๕ ๖/๔๙ 
๒๙ นายสมใจ  ชูแก้ว ๔๑ ๗ คร/ูคศ.๑ ค.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส ์ ๒๕ ๘/๗๙ 
๓๐ นางสาวอารีรตัน์   อัมพันธ ์ ๔๑ ๗ คร/ูคศ.๑ ศษ.ม. บริหารการศึกษา บริหารการศึกษา ๒๖ ๖/๖๑ 
๓๑ นายสัมพันธ์  ลงทอง ๓๘ ๖ คร/ูคศ.๑ ค.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส ์ ๒๖ ๕/๔๓ 
๓๒ นายมูฮ ามัด  สาแม ๓๕ ๖ คร/ูคศ.๑ ค.บ. เคม ี เคม ี ๒๖ ๗/๖๑ 
๓๓ นางสาวเกสรา  กาญจนวิจติร ๔๐ ๖ คร/ูคศ.๑ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๒๓ ๕/๔๓ 
๓๔ นางสาวณัฐชนันท์  นวลปาน  ๓๙ ๑๐ ครู/คศ.๒ ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาต่างประเทศ ๒๓ ๖/๕๕ 
๓๕ นางสาวพัชราพรรณ  สามทอง ๓๓ ๔ ครู/คศ.๑ ค.บ.  การศึกษาปฐมวัย(๕ ปี) ปฐมวัย ๒๓๒๐ ๕/๔๓ 
๓๖ นางสาวนรรณ์ทนัต   วิเศษราษฎร ์ ๔๗ ๔ ครู/คศ.๑ วท.บ. วิทยาศาสตร์การฝึกฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๕ ๕/๔๓ 
๓๗ นางอัมพร  ด าเนิน ๕๑ ๔ ครู/คศ.๑ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย ๒๓๒๐ ๖/๖๗ 
๓๘ นางสาววิภาดา  ฤทธิพงศ ์ ๓๓ ๔ ครู/คศ.๑ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย ๒๓๒๐ ๖/๖๗ 
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๓๙ นางสาวขวัญใจ  สงบด ี ๔๔ ๔ ครู/คศ.๑ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย ๒๓๒๐ ๗/๖๑ 
๔๐ นางสาวขวัญฤทัย  ส่งเสมอ ๒๙ ๔ ครู/คศ.๑ กศ.บ. วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร ์ ๒๑ ๖/๖๑ 
๔๑ นางสาวนงนุช  เมฆะมานัง ๓๓ ๓ ครู/คศ.๑ วท.บ. คหกรรม การงานอาชีพฯ ๒๕ ๕/๔๓ 
๔๒ นางธัญมน   นิลวรรณ ๔๐ ๓ ครู/คศ.๑ ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย, คณิตศาสตร ์ ๒๐ ๗/๘๕ 
๔๓ นายตะวัน  หนูหลง ๓๗ ๓ ครู/คศ.๑ ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๕ ๗/๖๗ 
๔๔ นางมณฑา  เชื้อชายเลศิ ๕๒ ๓ ครู/คศ.๑ ค.บ. การประถมศึกษา การงานอาชีพฯ, ภาษาไทย ๒๓ ๖/๔๙ 
๔๕ นางสาวนงคราญ  ปิงยศ ๓๔ ๘ ครู/คศ.๒ ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาต่างประเทศ ๒๒ ๗/๘๕ 
๔๖ นายนันทวิทย์  ฆังวารี ๓๔ ๑ ครูผู้ช่วย คศ.บ. จิตวิทยาการแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒๓ ๘/๖๗ 
๔๗ นางสาวพรพิมล  พิรตัน ์ ๒๓ ๓ ครูผู้ช่วย กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๒๔ ๑/๖ 

 

๓.๒  พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ อายุงาน วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

จ้างด้วยเงิน 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จ านวนชั่วโมง 
ที่เข้ารบั 

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

๑ นายสมศักดิ ์ กันภัย ๓๘ ๔ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ งบประมาณอบจ. ๒๗ ๑/๑๒ 
๒ นางสาวรัตติยา  บุญธรรม ๓๐ ๓ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาฯ งบประมาณอบจ. ๒๔ ๑/๑๒ 
๓ นางสาวสุปราณี  ไกรรักษ์ ๓๔ ๓ ค.บ. เคม ี วิทยาศาสตร,์ คณิตศาสตร ์ งบประมาณอบจ. ๒๔ ๑/๑๒ 
๔ นายวุฒิพันธุ ์ พูลศิร ิ ๔๑ ๓ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลย ี งบประมาณอบจ. ๒๔ ๑/๑๒ 
๕ นายอิสมาแอ  บือราเฮง ๓๒ ๓ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ งบประมาณอบจ. ๒๖ ๑/๑๒ 
๖ นายสัญญา  โตะ๊สัน ๓๗ ๓ ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว แนะแนว งบประมาณอบจ. ๒๖ ๓/๑๘ 
๗ นางสาวชนม์นิภา   เนียมทรง ๓๖ ๓ ค.บ. เทคโนโลยีและการสื่อสารฯ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี งบประมาณอบจ. ๒๕ ๑/๑๒ 
๘ นายอภิเดช   มีแก้ว ๓๐ ๓ ค.บ. ดนตรีศึกษา ศิลปะ งบประมาณอบจ. ๒๔ ๑/๑๒ 
๙ นายด๊ะลัน  หลีวัง ๔๐ ๒ ค.บ. การประถมศึกษา สังคม งบประมาณอบจ. ๒๓ ๑/๑๒ 

๑๐ นายธีระ  ศรีกาญจน ์ ๒๗ ๒ ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา งบประมาณอบจ. ๒๗ ๓/๑๘ 
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๑๑ นายนัฐวุฒ ิ เขียดนิล ๒๘ ๒ ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา งบประมาณอบจ. ๒๘ ๑/๑๒ 
๑๒ นางสาวสุภาพร  พลบุญ ๓๒ ๒ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย งบประมาณอบจ. ๒๓๒๐ ๒/๒๔ 
๑๓ นางสาวสนธยา ชุมด ี ๒๖ ๑ ค.บ สังคมศึกษา สังคมศึกษา งบประมาณอบจ. ๒๓ ๑/๑๒ 
๑๔ นางสาวสมฤทัย  ช่วยรักษ ์ ๒๖ ๑ ค.บ ภาษาไทย ภาษาไทย งบประมาณอบจ. ๒๕ ๑/๑๒ 
๑๖ นางสาวผกามาศ  จิตรหลัง ๒๖ ๑ คบ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ งบประมาณอบจ. ๒๔ ๑/๑๒ 

๑๗ นางสาวจริญญา  ทิพรัตน ์ ๒๘ ๙ เดือน คบ. ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ งบประมาณอบจ. ๒๕ ๑/๑๒ 
๑๘ นางสาวกิตติยา  รักษา ๒๘ ๙ เดือน คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย งบประมาณอบจ. ๒๗ ๑/๑๒ 

 

 ๓.๓  ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ 
ต าแหน่ง 

วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ 
จ้างด้วยเงิน 

 
๑ นางสาวนฤมล  พิริยตันนุกูล ๔๓ พนักงานจ้าง ศศ.บ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ งบประมาณอบจ. 

๒ นางสาวจรุวรรณ  บญุยพิจิตร ๓๘ พนักงานจ้าง บธ.บ. การจัดการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พสัด ุ งบประมาณอบจ. 

๓ นางสาวกรีชนก  หิรัญรุจ ี ๓๓ พนักงานจ้าง บธ.บ. บัญช ี ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญช ี งบประมาณอบจ. 

๔ นางสาวจันทร์พร  อินทนาม ๓๐ พนักงานจ้าง ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ ์ ผู้ช่วยการเงินและบัญชี งบประมาณอบจ. 

๕ นางสาวจุฑามาส  เจรญิรตัน ์ ๒๖ พนักงานจ้าง ปวช. การบัญชี ผู้ช่วยการเงินและบัญชี งบประมาณอบจ. 

๗ นายประเสริฐ  อินทนาม ๕๑ ลูกจ้างประจ า ปวช. ช่างก่อสร้าง นักการภารโรง เงินงบประมาณ 

๘ นางสุมาลี   มณีสอดแสง ๕๔ พนักงานจ้าง ป.๔  นักการภารโรง งบประมาณอบจ. 
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๓.๔  สรุปจ านวนบุคลากร 
  ๓.๔.๑ จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท/ต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา 
 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้อ านวยการ   ๑  ๑ 
- รองผู้อ านวยการ   ๑  ๑ 

รวม   ๒  ๒ 
2. ครูผู้สอน      

- ข้าราชการ/พนักงานคร ู  ๓๖ ๑๑ - ๔๗ 
- พนักงานจ้าง(สอน)  ๑๗ - - ๑๗ 
- อื่นๆ (ระบุ)      

รวม  ๕๓ ๑๑  ๖๔ 
3. บุคลากรสนับสนนุ      

- พนักงานจ้างตามภารกจิ ๑ ๕   ๖ 
- พนักงานจ้างทั่วไป      
- ลูกจ้างประจ า ๑    ๑ 
- อื่นๆ (ระบุ)      

รวม ๒ ๕   ๗ 
รวมท้ังสิ้น ๒ ๕๘ ๑๓  ๗๓ 
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2.74% 

79.46% 

17.80% 
0.00% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

2.74% 

87.67% 

9.59% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

สายงานการสอน 

สายงานสนับสนุนการสอน 
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  ๓.๔.๑๒ จ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
จ านวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย  

ชั่วโมง/สัปดาห์  
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ปฐมวัย ๖ ๙.๓๗ ๒๓๒๐ 
ภาษาไทย ๑๒ ๑๘.๗๕ ๒๒ 
คณิตศาสตร์ ๑๐ ๑๕.๖๒ ๒๑ 
วิทยาศาสตร์ ๘ ๑๒.๕๐ ๒๒ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๕ ๗.๘๑ ๒๔ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๖.๒๕ ๒๔ 
ศิลปะ ๕ ๗.๘๑ ๒๔ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘ ๑๒.๕ ๒๔ 
ภาษาต่างประเทศ ๔ ๖.๒๕ ๒๒ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒ ๓.๑๒ ๒๐ 
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๖๔ ๑๐๐ ๒๓ 

 
 
 
 

 
  

2.74% 

87.67% 

9.59% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

สายงานการสอน 

สายงานสนับสนุนการสอน 
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๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
๔.๑ จ านวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งสิ้น ๑๓๓๐ คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ านวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
  อ.๑ (.......ขวบ) ๒ ๓๕ ๒๒ ๕๗ ๒๘.๕๐ 

  อ.๒ (.......ขวบ) ๒ ๓๖ ๓๔ ๗๐ ๓๕.๐๐ 

  อ.๓ (.......ขวบ)      

รวม ๔ ๗๑ ๕๖ ๑๒๗ ๓๑.๗๕ 

ป.๑ ๔ ๕๒ ๔๙ ๑๐๑ ๒๕.๒๕ 

ป.๒ ๔ ๘๐ ๗๔ ๑๕๔ ๓๘.๕๐ 

ป.๓ ๔ ๖๓ ๕๓ ๑๑๖ ๒๙.๐๐ 

ป.๔ ๔ ๖๔ ๗๐ ๑๓๔ ๓๓.๕๐ 

ป.๕ ๔ ๖๑ ๖๔ ๑๒๕ ๓๑.๒๕ 

ป.๖ ๓ ๔๕ ๔๙ ๙๔ ๓๑.๓๓ 

รวม ๒๓ ๓๖๕ ๓๕๙ ๗๒๔ ๓๑.๔๗ 

ม.๑ ๔ ๘๕ ๕๕ ๑๔๐ ๓๕.๐๐ 

ม.๒ ๔ ๖๗ ๔๕ ๑๑๒ ๒๘.๐๐ 

ม.๓ ๔ ๖๐ ๖๓ ๑๒๓ ๓๐.๗๕ 

ม.๔ ๒ ๙ ๑๕ ๒๔ ๑๒.๐๐ 

ม.๕ ๒ ๑๒ ๒๓ ๓๕ ๑๗.๕๐ 

ม.๖ ๒ ๑๑ ๓๔ ๔๕ ๒๒.๕๐ 

รวม ๑๘ ๒๔๔ ๒๓๕ ๔๗๙ ๒๖.๖๑ 

รวมทั้งสิ้น ๔๕ ๖๘๐ ๖๕๐ ๑๓๓๐ ๒๙.๕๐ 

 
จ านวนเด็กพิเศษในโรงเรียน  ชาย....-.....คน หญิง......-......คน  รวม จ านวน....-........คน 

อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล = ๑๒๗ : ๖  เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับประถมศึกษา = ๗๒๔ :  ๓๐    เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา  = ๔๗๙ :  ๒๖    เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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๔.๒ จ านวนนักเรียน เปรียบเทียบ ๓ ปีการศึกษาย้อนหลัง   ปีการศึกษา ๒๕๕๘ -  ๒๕๖๐ 
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๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา (ปีการศึกษาที่ผ่านมา) 
 ๕.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 
         ผลพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑  

ระดับชั้น 
จ านวน 

เด็ก 
ที่ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย 

สรุป 
ระดับ

คุณภาพ 
พัฒนาการ 

ด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์

จิตใจ 
ด้าน 
สังคม 

ด้าน 
สติปญัญา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
ชั้นอนุบาลปีที ่๑/๑ ๓๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๕ ๓๙๕ ๙๘.๗๕ ๓ 
ชั้นอนุบาลปีที ่๑/๒ ๓๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๖ ๓๙๖ ๙๙.๐๐ ๓ 

รวม ๖๔ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๙๑ ๓๙๕.๕๐ ๙๘.๘๘   
ค่าเฉลี่ย   ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๕.๕๐ ๓๙๕.๕๐ ๙๘.๘๘ ๓ 

สรุประดบัคุณภาพ  ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐    
สรุปพัฒนาการ  ๓ ๓ ๓ ๓    
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ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติป๎ญญา 

จ านวนนักเรียนมีผลการประเมินพัฒนาการ ระดับชั้นอนุบาล ๑ 

ระดับ 3 (ด)ี ระดับ 2(พอใช้) ระดับ 1 (ปรับปรุง) นักเรียนท้ังหมด 
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ผลพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ 

ระดับชั้น 
จ านวน 

เด็ก 
ที่ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย 

สรุป 
ระดับ

คุณภาพ 
พัฒนาการ 

ด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์

จิตใจ 
ด้าน 
สังคม 

ด้าน 
สติปญัญา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
ชั้นอนุบาลปีที ่๒/๑ ๓๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๐ ๓๙๐ ๙๗.๕๐ ๓ 
ชั้นอนุบาลปีที ่๒/๒ ๓๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๓ 

รวม ๗๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๙๐ ๗๙๐ ๑๙๗.๕๐   
ค่าเฉลี่ย   ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐ ๙๕.๐๐ ๓๙๕.๐๐ ๙๘.๗๖ ๓ 

สรุประดบัคุณภาพ  ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐    
สรุปพัฒนาการ  ๓ ๓ ๓ ๓    
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ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติป๎ญญา 

จ านวนนักเรียนมีผลการประเมินพัฒนาการ ระดับชั้นอนุบาล ๒ 

ระดับ 3 (ด)ี ระดับ 2(พอใช้) ระดับ 1 (ปรับปรุง) นักเรียนท้ังหมด 
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๕.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุม่สาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น(ป.๑-ป.๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

รายวิชา 

ระดับชั้นประถมศึกษา จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล

การเรียน
เฉลี่ย

ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที ่
ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑. ภาษาไทย ๖๙๖ ๖๘ ๘๓ ๔๗ ๗๙ ๘๔ ๙๙ ๖๘ ๑๖๙ ๓๓๖ ๔๘.๒๗ 
๒. คณิตศาสตร์ ๖๔๐ ๖๘ ๔๙ ๖๕ ๙๑ ๘๘ ๘๓ ๖๔ ๑๓๑ ๒๗๘ ๔๓.๔๓ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๖๙๗ ๕๗ ๘๙ ๗๘ ๙๘ ๗๖ ๙๘ ๖๖ ๑๒๘ ๒๙๒ ๔๑.๘๙ 
๔. สังคมศึกษา ฯ ๖๙๖ ๙๒ ๓๘ ๔๒ ๘๐ ๑๑๖ ๑๔๘ ๘๑ ๑๐๐ ๓๒๙ ๔๗.๒๗ 
๕. ประวัติศาสตร์ ๖๙๖ ๓๕ ๖๒ ๑๐๖ ๑๒๔ ๘๖ ๙๐ ๕๖ ๑๑๐ ๒๕๖ ๓๖.๗๘ 
๖. สุขศึกษาและ   
พลศึกษา 

๖๕๘ ๑๖ ๕ ๒๒ ๕๕ ๙๘ ๑๒๓ ๑๐๙ ๒๓๘ ๔๗๐ ๗๑.๔๒ 

๗. ศิลปะ ๖๙๗ ๔๘ ๔๙ ๕๒ ๕๙ ๑๓๗ ๑๕๕ ๙๓ ๑๐๓ ๓๕๑ ๕๐.๓๕ 
๘. การงานอาชีพฯ ๖๙๗ ๔๓ ๒๔ ๕๘ ๙๒ ๑๓๐ ๑๒๘ ๙๕ ๑๒๖ ๓๔๙ ๕๐.๐๗ 
๙. ภาษาต่างประเทศ ๖๙๗ ๓๘ ๔๗ ๗๓ ๑๐๗ ๘๔ ๗๘ ๗๗ ๑๙๔ ๓๔๙ ๕๐.๐๗ 

รวม ๖๑๗๔ ๔๖๕ ๔๔๖ ๕๔๓ ๗๘๕ ๘๙๙ ๑๐๐๒ ๗๐๙ ๑๒๙๙ ๓๐๑๐ ๔๘.๗๕ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๗.๕๓ ๗.๒๒ ๘.๗๙ ๑๒.๗๑ ๑๔.๕๖ ๑๖.๒๒ ๑๑.๔๘ ๒๑.๐๓ ๔๘.๗๕  
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้
รายวิชา 

ชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย
ระดับ 
๓  ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ท่ี 

ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑. ภาษาไทย ๓๕๑ ๐ ๙ ๑๖ ๒๙ ๔๔ ๗๕ ๖๑ ๖๕ ๒๐๑ ๕๗.๒๖ 
๒. คณิตศาสตร์ ๓๕๑ ๓ ๕๑ ๗๖ ๓๘ ๓๗ ๓๔ ๑๒ ๑๓ ๕๙ ๑๖.๘๐ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๓๕๑ ๒๙ ๒๘ ๗๐ ๕๐ ๖๐ ๓๓ ๑๙ ๑๗ ๖๙ ๑๙.๖๕ 
๔. สังคมศึกษา ฯ ๓๕๑ ๑๒ ๓๔ ๒๗ ๓๖ ๕๕ ๕๓ ๔๖ ๗๑ ๑๗๐ ๔๘.๔๓ 
๕. ประวัติศาสตร์ ๓๕๑ ๓๐ ๔ ๒๓ ๕๓ ๘๓ ๘๕ ๔๐ ๒๔ ๑๔๙ ๔๒.๔๕ 
๖. สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๕๑ ๓ ๓ ๑๑ ๓๗ ๔๗ ๖๑ ๖๙ ๗๔ ๒๐๔ ๕๘.๑๑ 
๗. ศิลปะ ๓๕๑ ๒ ๕ ๑๗ ๒๒ ๓๓ ๕๗ ๘๑ ๑๒๓ ๒๖๑ ๗๔.๓๕ 
๘. การงานอาชีพฯ ๓๕๑ ๖ ๑๖ ๒๖ ๓๘ ๕๙ ๖๓ ๔๔ ๒๓ ๑๓๐ ๓๗.๐๓ 
๙. ภาษาต่างประเทศ ๓๕๑ ๒ ๓๕ ๖๖ ๕๗ ๔๒ ๔๑ ๒๒ ๒๒ ๘๕ ๒๔.๒๑ 

รวม ๓๑๕๙ ๘๗ ๑๘๕ ๓๓๒ ๓๖๐ ๔๖๐ ๕๐๒ ๓๙๔ ๔๓๒ ๑๓๒๘ ๔๒.๐๔ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๗๕ ๕.๘๕ ๑๐.๕๐ ๑๑.๓๙ ๑๔.๕๖ ๑๕.๘๙ ๑๒.๔๗ ๑๓.๖๗ ๔๒.๐๔  
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้
รายวชิา 

ชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย

ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ท่ี 

ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑. ภาษาไทย ๓๔๒ ๙ ๒๓ ๒๕ ๓๓ ๓๒ ๕๗ ๕๗ ๔๓ ๑๕๗ ๔๕.๙๐ 
๒. คณิตศาสตร์ ๓๔๒ ๑๖ ๖๓ ๕๑ ๓๔ ๔๑ ๒๒ ๑๘ ๒๑ ๖๑ ๑๗.๘๓ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๓๔๒ ๔๒ ๓๓ ๔๘ ๗๐ ๔๘ ๓๑ ๑๕ ๔๘ ๙๔ ๒๗.๔๘ 
๔. สังคมศึกษา ฯ ๓๔๒ ๒๒ ๑๑ ๒๒ ๒๕ ๕๕ ๕๘ ๕๕ ๗๘ ๑๙๑ ๕๕.๘๔ 
๔. ประวัติศาสตร์ ๓๔๒ ๑๒ ๑๒ ๑๓ ๓๖ ๔๑ ๕๐ ๔๓ ๔๖ ๑๓๙ ๔๐.๖๔ 
๖. สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๔๒ ๓๔ ๓ ๘ ๑๓ ๔๓ ๕๘ ๗๖ ๘๘ ๒๒๒ ๖๔.๙๑ 
๗. ศิลปะ ๓๔๒ ๐ ๐ ๐ ๘๘ ๑๐๐ ๗๐ ๔๔ ๒๗ ๑๔๑ ๔๑.๒๒ 
๘. การงานอาชีพฯ ๓๔๒ ๑๒ ๒๘ ๒๘ ๔๐ ๕๓ ๘๐ ๕๔ ๓๕ ๑๖๙ ๔๙.๔๑ 
๙. ภาษาต่างประเทศ ๓๔๒ ๑๒ ๘๑ ๘๑ ๖๐ ๔๘ ๓๑ ๑๘ ๒๖ ๗๕ ๒๑.๙๒ 

รวม ๓๐๗๘ ๑๕๙ ๑๙๑ ๒๗๖ ๓๙๙ ๔๖๑ ๔๕๗ ๓๘๐ ๔๑๒ ๑๒๔๙ ๔๐.๕๗ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๕.๑๖ ๖.๒๐ ๘.๙๖ ๑๒.๙๖ ๑๔.๙๗ ๑๔.๘๔ ๑๒.๓๔ ๑๓.๓๘ ๔๐.๕๗  
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ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๒ 
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับ ๓ ขึ้นไป 

มัธยมฯ 1 มัธยมฯ 2 มัธยมฯ 3 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้
รายวิชา 

ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล

การเรียน
เฉลี่ย

ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที ่
ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑. ภาษาไทย ๑๐๓ ๒ ๐ ๐ ๑ ๙ ๒๙ ๓๑ ๓๑ ๙๑ ๘๘.๓๔ 
๒. คณิตศาสตร์ ๑๐๓ ๑ ๕ ๑๒ ๑๐ ๒๒ ๑๖ ๑๐ ๒๖ ๕๒ ๕๐.๔๘ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๙๖ ๑ ๑๐ ๒๑ ๑๗ ๑๕ ๑๓ ๖ ๑๒ ๓๑ ๓๒.๒๙ 
๔. สังคมศึกษา ฯ ๑๐๓ ๒ ๐ ๐ ๒ ๑๑ ๒๐ ๒๙ ๓๙ ๘๘ ๘๕.๔๓ 
๕. ประวัติศาสตร์ ๕๘ ๑ ๐ ๑ ๐ ๓ ๑๘ ๒๐ ๑๔ ๕๒ ๘๙.๖๕ 
๖. สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๖ ๑ ๒ ๒ ๓ ๑ ๙ ๑๒ ๖๕ ๘๖ ๘๙.๕๘ 
๗. ศิลปะ ๑๐๓ ๑ ๐ ๐ ๐ ๕ ๓๙ ๒๔ ๓๒ ๙๕ ๙๒.๒๓ 
๘. การงานอาชีพฯ ๗๓ ๐ ๑ ๑ ๖ ๑๐ ๒๓ ๒๐ ๑๑ ๕๔ ๗๓.๙๗ 
๙. ภาษาต่างประเทศ ๑๐๓ ๑ ๐ ๑ ๗ ๒๓ ๒๓ ๑๔ ๓๒ ๖๙ ๖๖.๙๙ 

รวม ๘๓๘ ๑๐ ๑๘ ๓๘ ๔๖ ๙๙ ๑๙๐ ๑๖๖ ๒๖๒ ๖๑๘ ๗๓.๗๔ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑.๑๙ ๒.๑๔ ๔.๕๓ ๕.๔๘ ๑๑.๘๑ ๒๒.๖๗ ๑๙.๘๐ ๓๑.๒๖ ๗๓.๗๔  
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ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๑ 
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับ ๓ ขึ้นไป 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้
รายวิชา 

ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย
ระดับ 
๓  ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที ่
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑. ภาษาไทย ๑๐๐ ๔ ๒ ๐ ๓ ๑๐ ๒๒ ๒๕ ๓๔ ๘๑ ๘๑.๐๐ 
๒. คณิตศาสตร์ ๑๐๐ ๔ ๔ ๒ ๑๐ ๑๖ ๒๐ ๒๐ ๒๓ ๖๓ ๖๓.๐๐ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๘๖ ๓ ๑ ๑๐ ๒๐ ๙ ๑๗ ๗ ๑๗ ๔๑ ๔๗.๖๗ 
๔. สังคมศึกษา ฯ ๑๐๐ ๕ ๑ ๕ ๒ ๒ ๑๘ ๒๘ ๓๙ ๘๕ ๘๕.๐๐ 
๕. ประวัติศาสตร์ ๕๕ ๔ ๐ ๐ ๑ ๑ ๑ ๖ ๔๒ ๔๙ ๘๙.๐๐ 
๖. สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐๐ ๒ ๐ ๐ ๑ ๓ ๗ ๑๒ ๗๖ ๙๕ ๙๕.๐๐ 
๗. ศิลปะ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕ ๓๑ ๕๙ ๙๕ ๙๕.๐๐ 
๘. การงานอาชีพฯ ๖๓ ๐ ๐ ๐ ๒ ๙ ๑๕ ๑๒ ๒๔ ๕๑ ๘๐.๙๕ 
๙. ภาษาต่างประเทศ ๑๐๐ ๑ ๔ ๘ ๑๒ ๗ ๑๐ ๒๐ ๓๔ ๖๔ ๖๔.๐๐ 

รวม ๘๐๔ ๒๓ ๑๒ ๒๕ ๕๑ ๕๗ ๑๑๕ ๑๖๑ ๓๔๘ ๖๒๔ ๗๗.๖๑ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๘๖ ๑.๔๙ ๓.๑๐ ๖.๓๔ ๗.๐๘ ๑๔.๓๐ ๒๐.๐๒ ๔๓.๒๘ ๗๗.๖๑  
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ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๒ 
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับ ๓ ขึ้นไป 
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6. ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  

๖.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๖.๑.๑ คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ยทั้ง ๓ ด้าน 

ระดับโรงเรียน ๕๑.๖๙ ๓๒.๗๖ ๔๔.๕๐ ๔๒.๙๘ 

ระดับจังหวัด ๕๓.๕๓ ๓๔.๖๕ ๔๔.๕๙ ๔๔.๒๕ 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.ทั้งหมด) ๕๐.๑๐ ๓๒.๐๐ ๔๒.๖๐ ๔๑.๕๗ 

ระดับประเทศ ๕๒.๖๗ ๓๗.๗๕ ๔๕.๓๑ ๔๕.๒๕ 
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติจ าแนกตามระดับ 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
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๖.๑.๒ เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT) และร้อยละผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา ๕๒.๐๘ ๕๑.๖๙ -๐.๓๙ 

ด้านค านวณ ๓๒.๖๓ ๓๒.๗๖ ๐.๑๓ 

ด้านเหตุผล ๕๓.๔๗ ๔๔.๕๐ -๘.๙๗ 

รวมความสามารถทั้ง ๓ ด้าน ๔๖.๐๖ ๔๒.๙๘ -๓.๑๗ 
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เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ  
(National Test : NT) และร้อยละผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
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๗. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
๗.๑ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ๗.๑.๑ คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน ๔๖.๑๐ ๓๕.๐๕ ๓๘.๔๐  ๓๘.๑๗ 

ระดับจังหวัด ๔๘.๙๑ ๓๙.๘๗ ๔๐.๓๗  ๔๒.๓๐ 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) ๔๔.๔๗ ๓๔.๒๘ ๓๗.๓๕  ๓๓.๓๒ 

ระดับประเทศ ๔๖.๕๘ ๓๗.๑๒ ๓๙.๑๒  ๓๖.๓๔ 
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้น ป.๖ 

 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
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๗.๑.๒ เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย ๕๔.๗๑ ๔๖.๑๐ -๘.๖๑ 

คณิตศาสตร์ ๓๙.๖๕ ๓๕.๐๕ -๔.๖ 

วิทยาศาสตร์ ๔๐.๖๑ ๓๘.๔๐ -๒.๒๑ 

สังคมศึกษา ๔๘.๒๓ - - 

ภาษาอังกฤษ ๓๙.๒๕ ๓๘.๑๗ -๑.๐๘ 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.๖ 
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 
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๗.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๗.๒.๑ คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน ๔๘.๗๒ ๒๒.๓๗ ๓๐.๓๙ - ๓๑.๕๘ 

ระดับจังหวัด ๕๑.๙๖ ๓๐.๒๒ ๓๔.๑๖ - ๓๔.๘๔ 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) ๔๔.๗๙ ๒๒.๑๒ ๓๐.๑๔ - ๒๗.๗๔ 

ระดับประเทศ ๔๘.๒๙ ๒๖.๓๐ ๓๒.๒๘ - ๓๐.๔๕ 
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้น ม.๓ 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
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๗.๒.๒ เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย ๔๕.๘๙ ๔๘.๗๒ ๒.๘๓ 

คณิตศาสตร์ ๒๕.๕๓ ๒๒.๓๗ -๓.๑๖ 

วิทยาศาสตร์ ๓๔.๒๐ ๓๐.๓๙ -๓.๙๑ 

สังคมศึกษา ๔๙.๑๘ - - 

ภาษาอังกฤษ ๓๓.๑๕ ๓๑.๕๘ -๑.๕๕ 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.๓ 
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 
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๗.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๗.๓.๑ คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน ๔๖.๕๙ ๑๙.๓๙ ๒๔.๗๘ ๓๑.๓๑ ๒๘.๘๓ 

ระดับจังหวัด ๕๔.๕๐ ๒๘.๕๐ ๓๑.๒๕ ๓๗.๑๕ ๓๖.๐๕ 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) ๔๓.๔๓ ๑๙.๐๕ ๒๕.๙๑ ๓๑.๓๓ ๒๒.๗๐ 

ระดับประเทศ ๔๙.๒๕ ๒๔.๕๓ ๒๙.๓๗ ๓๔.๗๐ ๒๘.๓๑ 
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.
๖ 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
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๗.๓.๒ เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย ๕๕.๒๖ ๔๖.๕๙ -๘.๖๗ 

คณิตศาสตร์ ๒๐.๕๐ ๑๙.๓๙ -๑.๑๑ 

วิทยาศาสตร์ ๓๒.๙๐ ๒๔.๗๘ -๘.๑๒ 

สังคมศึกษา ๓๔.๘๗ ๓๑.๓๑ -๓.๕๖ 

ภาษาอังกฤษ ๒๘.๐๐ ๒๘.๘๓ ๐.๘๓ 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.๖ 
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 
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๗.๓.๓ ข้อมูลนักเรียนด้านอื่นๆ 
 

 ที ่ รายการ 
จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

๑. จ านวนนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จัก
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

๙๓๖ ๘๐.๙๖ 

๒. จ านวนนักเรียนที่ปลอดจากป๎ญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

๑,๐๖๘ ๙๒.๓๙ 

๓. จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม ๒๕ ๒.๑๖ 
๔. จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๒๒๐ ๑๙.๐๓ 
๕. จ านวนนักเรียนที่มปี๎ญญาเลิศ ๙๘ ๘.๔๗ 
๖. จ านวนนักเรียนทีต่้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - - 
๗. จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปีการศึกษาป๎จจุบัน) - - 
๘. จ านวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ - - 
๙. จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น ๒๘ ๒.๔๒ 

๑๐. จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร ปฐมวัย ๑๓๔ ๑๐๐ 
                                          ประถมศึกษา ๖๙๖ ๙๗.๒๐ 
                                          มัธยมศึกษาตอนต้น ๓๕๗ ๙๗.๘๐ 
                                          มัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๑๒ ๙๘.๒๔ 

๑๑. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬา 
และนันทนาการ ทั้งในและนอกหลักสูตร 

๑๒๐ ๑๐.๓๘ 

๑๒. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ๑,๑๕๖ ๑๐๐ 
๑๓. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๑,๑๕๖ ๑๐๐ 
๑๔. จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกโรงเรียน ๑,๑๕๖ ๑๐๐ 
๑๕. จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้ จากการอ่าน และบันทึกการสืบค้น 

จากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
๗๑๖ ๖๑.๙๓ 

๑๖. จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการสื่อสารตามที่ก าหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

๑,๑๕๖ ๑๐๐ 

๑๗. จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

๑,๑๕๖ ๑๐๐ 

๑๘. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการแก้ป๎ญหา
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

๑,๑๕๖ ๑๐๐ 

๑๙. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต 
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

๑,๑๕๖ ๑๐๐ 

๒๐. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี 
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

๑,๑๕๖ ๑๐๐ 

หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด  
    สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะระดับปฐมวัยอาจไม่ต้องรายงานบางข้อมูลในตาราง 
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๘. ข้อมูลอาคารสถานที่  

ที ่ รายการ จ านวน 
๑. อาคารเรียน ๖ หลัง 
๒. อาคารประกอบ ๒ หลัง 
๓. ห้องน้ า/ห้องส้วม ๓ หลัง 
๔. สระว่ายน้ า - สระ 
๕. สนามเด็กเล่น ๑ สนาม 
๖. สนามกีฬา ๑ สนาม 
๗. ยิมเนเซี่ยม  ๑ หลัง 
๘. อาคารที่พักครูและบุคลากรทางการศึกษา   ๑ หลัง 

 
๙. ข้อมูลงบประมาณ 

 งบประมาณรายรับรายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ปีงบประมาณล่าสุด) 

รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

ก. รายได้ท่ีจัดหาเอง 
   ๑.  เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ 
   ๒.  เงินที่ได้จากการรับจ้างและท่ีได้จากการจ าหน่ายสิ่งของ 
   ๓.  เงินที่ได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ 
   ๔.  เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบ ารุงการศึกษา 
   ๕. เงินที่ได้จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้นได้รับ 
       ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา  
   ๖. เงินที่ได้จากจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินบุคคล ได้รับประโยชน์     
       จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา 
   ๗. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา 
   ๘. รายได้อ่ืน ๆ 

 
๑๕๗,๕๐๐.- 

 
 

๑๕๓,๐๐๐.- 
๑๗๒,๓๓๔.- 

 
 
 

๖๒,๖๘๖.๓๙ 
๖๐๐.- 

 

ข. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง 
    งบประมาณให้สถานศึกษา และเงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน 
    ๑.  เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง 
        งบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ของ 
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 
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รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

 ๒.  เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา 
 ๒.๑เงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน,ค่าใช้จ่าย

ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา, ระบบอินเทอร์เน็ต
โรงเรียน,  ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน, ในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน, ในการรณรงค์ปูองกันยาเสพ
ติดของสถานศึกษา, ในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน, ในการซ่อมแซมอาคารเรียน ฯลฯ 

๕,๘๗๕,๙๗๔.- ๔,๓๗๖,๕๓๙.๘๔ 

๒.๒ เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  

๒.๓  เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น (ค่าป๎จจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน) 

๔๐๕,๐๐๐.- 
 
 
 

๔๔,๕๐๐.- 

 
 
 
 

๓๘,๕๐๐.- 

 ๓.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3.1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
3.1.2 ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม(Top Up) 
3.1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
3.1.4 ค่าหนังสือเรียน 
3.1.5 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
3.1.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

๕,๕๙๗,๑๖๑.- 
 
 
 
 
 

 
๘๗๙,๓๖๐.- 

๓,๒๔๔,๔๔๕.๐๕ 
 
 
 

๑,๙๘๘,๔๗๙.๑๐ 
(๓.๑.๓+๓.๑.๔+

๓.๑.๕) 
 

๖๒๒,๘๗๘.- 
ค.  เงินอื่นๆ (ระบุ) ๑,๕๐๐.-  

รวม ๑๓,๔๐๙,๖๕๑.๓๙ ๑๐,๒๙๐,๘๓๙.๙๙ 
 
หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาในปีงบประมาณล่าสุด 
 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย    จ านวน   ๓,๑๑๘,๗๗๕.๔๐  บาท  
 เงินรายได้สะสม เมื่อวันที่ ๓๐  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๑๗,๒๗๖,๓๗๙.๑๕  บาท 
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๑๐. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

๑๐.๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ชุมชนเมือง  มีประชากรประมาณ ๒,๐๐๐ คน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ สวนหลวง ร ๙ อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือประเพณีถือศีลกินเจ  เทศกาลงาน 
พ้อต่อ 
๑๐.๒ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ อาชีพหลัก คือ ค้าขาย  รับจ้าง รับราชการ  
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๐.๓ โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โอกาส อยู่ในชุมชนเมือง การใช้แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สะดวกในการเดินทาง  ผู้ปกครอง
สามารถรับส่งได้ในบางกรณี  งบประมาณได้รับจากต้นสังกัดอย่างเพียงพอ  การพัฒนาบุคลากรสามารถพัฒนาได้
ครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  เจ้าของประกอบการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดีในการพัฒนาโรงเรียน  
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดี 

ข้อจ ากัดนักเรียนบางส่วนย้ายติดตามผู้ปกครองมาเรียนระหว่างปี  ซึ่งพ้ืนฐานการเรียนของ
นักเรียนต่างกันมาก  โรงเรียนต้องซ่อมเสริมให้นักเรียนเกือบทุกคนที่ย้ายมาใหม่  บางครั้งรายวิชาที่เรียนไม่ตรงกับ
โครงสร้างที่โรงเรียนเปิด  นักเรียนที่เรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนในโปรแกรมพิเศษ  จะย้ายไปศึกษาต่อที่อ่ืนท าให้การจัด
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  โรงเรียนต้องวางพ้ืนฐานของนักเรียนใหม่ (บรรยายโดยย่อ เช่น อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ อยู่ใน
บริเวณวัด ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออยู่ใกล้แหล่งเสื่อมโทรม 
โรงงาน ฯลฯ) 

 
๑๑. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

  โรงเรียน อบจ. บ้านตลาดเหนือ(วันครู ๒๕๐๒) จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ โดย
โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางดังนี้ 

๑๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาปฐมวัย  
 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   
คุณลักษณะตามวัย 
 คุณลักษณะตามวัยเป็นความสามารถตามวัย  หรือพัฒนาการตามธรรมชาติเมื่อเด็กมีอายุถึงวัยนั้น ๆ 
ขณะเดียวกันจะต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู ๒๕๐๒) สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  ได้ก าหนดคุณลักษณะตามวัยที่ส าคัญของเด็กอายุ ๔ – ๕  ปี  มีดังนี ้
 เด็กอายุ  ๔  ปี 
 พัฒนาการด้านร่างกาย 
  * กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้ 
  * รับลูกบอลได้ด้วยมือทั้งสอง 
  * เดินขึ้น ลงบันไดสลับเท้าได้ 
  * เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้ 
  * ตัดกระดาษเป็นเส้นตารางได้ 
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  * กระฉับกระเฉงไมช่อบอยู่เฉย 
 พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
  * แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์ 
  * เริ่มรู้จักชื่นชมความสามาร และผลงานของตนเองและผู้อ่ืน 
  * ชอบท้าทายผู้ใหญ่ 
  * ต้องการให้มีคนฟ๎ง คนสนใจ 
 พัฒนาการด้านสังคม 
  * แต่งตัวได้ด้วยตนเอง  ไปห้องส้วมได้เอง 
  * เล่นร่วมกับคนอ่ืนได้ 
  * รอคอยตามล าดับก่อน – หลัง 
  * แบ่งของให้คนอ่ืน 
  * เก็บของเล่นเข้าที่ได้ 
 พัฒนาการด้านสติปัญญา  
  * จ าแนกสิ่งต่าง ๆ ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง  ๕  ได ้
  * บอกชื่อและนามสกุลของตนเองได้ 
  * พยายามแก้ป๎ญหาด้วยตนเองหลังจากได้รับค าชี้แนะ 
  * สนทนาโต้ตอบ / เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง 
  * สร้างผลงานตามความคิดของตนเอง  โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น 
  * รู้จักใช้ค าถาม  “ท าไม” 
 เด็กอายุ  ๕  ปี 
 พัฒนาการด้านร่างกาย 
  * กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องได้ 
  * รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพ้ืนได้ด้วยมือทั้งสอง 
  * เดินขึ้น  ลงบันไดสลับเท้าได้อย่างคล่องแคล่ว 
  * เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้ 
  * ตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งท่ีก าหนด 
  * ใช้กล้ามเนื้อเล็กได้ดี  เช่น  ติดกระดุม  ผูกเชือกกรองเท้า  ฯลฯ 
  * ยืดตัว  คล่องแคล่ว 
 พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
  * แสดงอารมณ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม 
  * ชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อ่ืน 
  * ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางน้อยลง 
 พัฒนาการด้านสังคม 
  * ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง 
  * เล่นหรือท างานโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  * พบผู้ใหญ่  รู้จักไหว้  ท าความเคารพ 
  * รู้จักขอบคุณ  เมื่อรับของจากผู้ใหญ่ 
  * รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 
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 พัฒนาการด้านสติปัญญา 
  * บอกความแตกต่างของกลิ่น  สี  เสียง  รส  รูปร่าง  จ าแนก  และจัดหมวดหมู่สิ่งของได้ 
  * บอกชื่อ  นามสกุล  และอายุของตนเองได้ 
  * พยายามหาวิธีแก้ป๎ญหาด้วยตนเอง 
  * สนทนาโต้ตอบ / เล่าเป็นเรื่องราวได้ 
  * สร้างผลงานตามความคิดของตนเอง  โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นและแปลกใหม่ 
  * รู้จักใช้ค าถาม  “ท าไม”  “อย่างไร” 
  * เริ่มเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรม *    นับปากเปล่าได้ถึง  ๒๐ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 37 

 ๑๒.๒ ระดับประถมศึกษา 
โครงสร้างเวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู ๒๕๐๒) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
กิจกรรม 

ระดับประถมศึกษา 
เวลาเรียน(ชั่วโมง) 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

I.E.P. ทั่วไป I.E.P. ทั่วไป I.E.P. ทั่วไป 
M.E.P

. 
ทั่วไป 

M.E.P
. 

ทั่วไป 
M.E.P

. 
ทั่วไป 

• กลุ่มสาระการเรยีนรู้พื้นฐาน  
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชพีและ 
เทคโนโลยี 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ภาษาตา่งประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
• รายวิชาเพิ่มเติม  

1) วิทยาศาสตร์  - - - - - - ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
2) หน้าที่พลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
3) อาเซียนศึกษา - ๔๐ - ๔๐ - ๔๐ - ๔๐ - ๔๐ - ๔๐ 
4) ภาษาถิ่นภูเก็ต - ๔๐ - ๔๐ - ๔๐ - ๔๐ - ๔๐ - ๔๐ 
5) ภาษาอังกฤษพื้นฐานสู่

อาเซียน 
๒๐๐ - ๒๐๐ - ๒๐๐ - - - - - - - 

6) ภาษาอังกฤษสื่อสารสู่
อาเซียน 

- - - - - - ๒๐๐ - ๒๐๐ - ๒๐๐ - 

รวมเวลาเรียนรายวิชา
เพิ่มเติม 

๒๔๐ ๑๒๐ ๒๔๐ ๑๒๐ ๒๔๐ ๑๒๐ ๒๘๐ ๑๖๐ ๒๘๐ ๑๖๐ ๒๘๐ ๑๖๐ 

• กิจกรรมพัฒนา   
  ผู้เรียน 

 

 - แนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 - ลูกเสือ – ยวุกาชาด ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 - ชุมนุม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียน 
ทั้งหมด/ป ี

๑,๒๐๐  ๑,๐๘๐  ๑,๒๐๐ ๑,๐๘๐  ๑,๒๐๐ ๑,๐๘๐  ๑,๒๔๐ ๑,๑๒๐  ๑,๒๔๐ ๑,๑๒๐   ๑,๒๔๐ ๑,๑๒๐  

  
   จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้กับนักเรียน เรียนทั้งปี  เท่ากับ ๑,๒๐๐  ชั่วโมงโดยเฉลี่ย 
   แผนการเรียน/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่  โปรแกรม IEP , MEP   
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๑๒.๓ ระดับมัธยมศึกษา 
 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ เป็น

สาระพื้นฐาน สาระเพิ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แต่ละภาค/ปี มี ๔ โครงสร้าง ดังนี้  
โครงสร้างที่ ๑ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้ 
กิจกรรม 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 
ม.๑/๑ (ชม.-นก.) ๒๕๖๐ ม.๒/๑ (ชม.-นก.) ๒๕๖๑ ม.๓/๑ (ชม.-นก.) ๒๕๖๒ รวม (ชม.-นก.) 

• กลุ่มสาระการเรยีนรู้พื้นฐาน        
ภาษาไทย ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๓๖๐-๙.๐ 
คณิตศาสตร์ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๓๖๐-๙.๐ 
วิทยาศาสตร์ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๓๖๐-๙.๐ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๓๖๐-๙.๐ 

ประวัติศาสตร์ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๑๒๐-๓.๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

 สุขศึกษา 
 พลศึกษา 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๑๒๐-๓.๐ 
๑๒๐-๓.๐ 

ศิลปะ 
 ทัศนศิลป์ 
 ดนตรี-นาฏศิลป ์

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๑๒๐-๓.๐ 
๑๒๐-๓.๐ 

การงานอาชพีและเทคโนโลยี ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๒๔๐-๖.๐ 
ภาษาตา่งประเทศ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๓๖๐-๙.๐ 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ๔๔๐-

๑๑.๐ 
๔๔๐-
๑๑.๐ 

๔๔๐-
๑๑.๐ 

๔๔๐-
๑๑.๐ 

๔๔๐-
๑๑.๐ 

๔๔๐-
๑๑.๐ 

๒,๖๔๐-๖๖.๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  
ภาษาไทย ๒๐-๐.๕ - - - - - ๒๐-๐.๕ 
คณิตศาสตร์ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๒๔๐-๖.๐ 
วิทยาศาสตร์  - - - ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๖๐-๑.๕ 
วิทยาศาสตร์ (ทอ้งถิ่น) ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ - ๒๐๐-๕.๐ 
ภาษาอังกฤษ (อาเซียน) - - ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๘๐-๒.๐ 
สังคม ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๑๒๐-๓.๐ 
รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม ๑๒๐-๓.๐ ๑๐๐-๒.๕ ๑๒๐-๓.๐ ๑๔๐-๓.๕ ๑๔๐-๓.๕ ๑๐๐-๒.๕ ๗๒๐-๑๘.๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
กิจกรรมแนะแนว ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๑๒๐-๐.๐ 
ชุมนุม ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๑๒๐-๐.๐ 
ลูกเสือ-เนตรนารี ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ 

๑๒๐-๐.๐ กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(๕) (๕) (๗) (๘) (๑๐) (๑๐) 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐-๐.๐ ๑๒๐-๐.๐ ๑๒๐-๐.๐ ๓๖๐-๐.๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด/ป ี ๑,๒๒๐-๒๗.๕ ๑,๒๖๐-๒๘.๕ ๑,๒๔๐-๒๘.๐ ๓,๗๒๐-๘๔.๐ 

 
หมายเหตุ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการในลกูเสือ-เนตรนาร ี
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โครงสร้างที่ ๒ แผนการเรียน English Programme 

 
 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้ 
กิจกรรม 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 
ม.๑/๒ (ชม.-นก.) ๒๕๖๐ ม.๒/๒ (ชม.-นก.) ๒๕๖๑ ม.๓/๒ (ชม.-นก.) ๒๕๖๒ รวม (ชม.-นก.) 

• กลุ่มสาระการเรยีนรู้พื้นฐาน        
ภาษาไทย ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๓๖๐-๙.๐ 
คณิตศาสตร์ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๓๖๐-๙.๐ 
วิทยาศาสตร์ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๓๖๐-๙.๐ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๓๖๐-๙.๐ 

ประวัติศาสตร์ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๑๒๐-๓.๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

 สุขศึกษา 
 พลศึกษา 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๑๒๐-๓.๐ 
๑๒๐-๓.๐ 

ศิลปะ 
 ทัศนศิลป์ 
 ดนตรี-นาฏศิลป ์

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๑๒๐-๓.๐ 
๑๒๐-๓.๐ 

การงานอาชพีและเทคโนโลยี ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๒๔๐-๖.๐ 
ภาษาตา่งประเทศ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๓๖๐-๙.๐ 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ๔๔๐-

๑๑.๐ 
๔๔๐-
๑๑.๐ 

๔๔๐-
๑๑.๐ 

๔๔๐-
๑๑.๐ 

๔๔๐-
๑๑.๐ 

๔๔๐-
๑๑.๐ 

๒,๖๔๐-๖๖.๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  
ภาษาไทย ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ - - - - ๔๐-๑.๐ 
คณิตศาสตร์ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๒๔๐-๖.๐ 
ภาษาอังกฤษ (อาเซียน-
ท้องถิ่น) ๘๐-๒.๐ ๘๐-๒.๐ ๘๐-๒.๐ ๘๐-๒.๐ ๘๐-๒.๐ ๘๐-๒.๐ ๔๘๐-๑๒.๐ 

สังคม ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๑๒๐-๓.๐ 
รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม ๑๖๐-๔.๐ ๑๖๐-๔.๐ ๑๔๐-๓.๕ ๑๔๐-๓.๕ ๑๔๐-๓.๕ ๑๔๐-๓.๕ ๘๘๐-๒๒.๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
กิจกรรมแนะแนว ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๑๒๐-๐.๐ 
ชุมนุม ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๑๒๐-๐.๐ 
ลูกเสือ-เนตรนารี ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ 

๑๒๐-๐.๐ กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(๕) (๕) (๗) (๘) (๑๐) (๑๐) 

รวมกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐-๐.๐ ๑๒๐-๐.๐ ๑๒๐-๐.๐ ๓๖๐-๐.๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด/ปี ๑,๓๒๐-๓๐.๐ ๑,๒๘๐-๒๙.๐ ๑,๒๘๐-๒๙.๐ ๓,๘๘๐-๘๘.๐ 

 
หมายเหตุ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการในลกูเสือ-เนตรนาร ี
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โครงสร้างที่ ๓ แผนการเรียน ภาษาจีน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้ 
กิจกรรม 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 
ม.๑/๓ (ชม.-นก.) ๒๕๖๐ ม.๒/๓ (ชม.-นก.) ๒๕๖๑ ม.๓/๓ (ชม.-นก.) ๒๕๖๒ รวม (ชม.-นก.) 

• กลุ่มสาระการเรยีนรู้พื้นฐาน        
ภาษาไทย ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๓๖๐-๙.๐ 
คณิตศาสตร์ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๓๖๐-๙.๐ 
วิทยาศาสตร์ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๓๖๐-๙.๐ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๓๖๐-๙.๐ 

ประวัติศาสตร์ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๑๒๐-๓.๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

 สุขศึกษา 
 พลศึกษา 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๑๒๐-๓.๐ 
๑๒๐-๓.๐ 

ศิลปะ 
 ทัศนศิลป์ 
 ดนตรี-นาฏศิลป ์

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๑๒๐-๓.๐ 
๑๒๐-๓.๐ 

การงานอาชพีและเทคโนโลย ี ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๒๔๐-๖.๐ 
ภาษาตา่งประเทศ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๓๖๐-๙.๐ 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ๔๔๐-

๑๑.๐ 
๔๔๐-
๑๑.๐ 

๔๔๐-
๑๑.๐ 

๔๔๐-
๑๑.๐ 

๔๔๐-
๑๑.๐ 

๔๔๐-
๑๑.๐ 

๒,๖๔๐-๖๖.๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  
ภาษาจีน (อาเซียน) ๘๐-๒.๐ ๘๐-๒.๐ ๘๐-๒.๐ ๘๐-๒.๐ ๘๐-๒.๐ ๘๐-๒.๐ ๔๘๐-๑๒.๐ 
ภาษาไทย ๒๐-๐.๕ - - - - - ๒๐-๐.๕ 
ภาษาไทย (ท้องถิ่น) - - ๒๐-๐.๕ - - - ๒๐-๐.๕ 
ศิลปะ (ท้องถิ่น) - - - ๒๐-๐.๕ - - ๒๐-๐.๕ 
การงานอาชพีและเทคโนโลยี
(ท้องถิ่น) - - - - - ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ 

การงานอาชพีและเทคโนโลย*ี* - - ๖๐-๒.๐** ๖๐-๒.๐** ๖๐-๒.๐** ๘๐-๒.๐** ๒๖๐-๘.๐ 
สังคม ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๑๒๐-๓.๐ 
รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม ๑๒๐-๓.๐ ๑๐๐-๒.๕ ๑๘๐-๕.๐ ๑๘๐-๕.๐ ๑๖๐-๔.๕ ๒๐๐-๕.๐ ๙๔๐-๒๕.๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
กิจกรรมแนะแนว ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๑๒๐-๐.๐ 
ชุมนุม ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๑๒๐-๐.๐ 
ลูกเสือ-เนตรนารี ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ 

๑๒๐-๐.๐ กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(๕) (๕) (๗) (๘) (๑๐) (๑๐) 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐-๐.๐ ๑๒๐-๐.๐ ๑๒๐-๐.๐ ๓๖๐-๐.๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด/ป ี ๑,๒๒๐-๒๗.๕ ๑,๓๖๐-๓๒.๐ ๑,๓๖๐-๓๑.๕ ๓,๙๔๐-๙๑.๐ 

 
หมายเหตุ       กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการในลูกเสือ-เนตรนาร ี

  **    รายวิชาที่เรียนแบบสะสมหน่วยกิตสามารถโอนหน่วยกิตกับวทิยาลัยเทคนิคได้ 
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โครงสร้างที่ ๔ แผนการเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้ 
กิจกรรม 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 
ม.๑/๔ (ชม.-นก.) ๒๕๖๐ ม.๒/๔ (ชม.-นก.) ๒๕๖๑ ม.๓/๔ (ชม.-นก.) ๒๕๖๒ รวม (ชม.-นก.) 

• กลุ่มสาระการเรยีนรู้พื้นฐาน        
ภาษาไทย ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๓๖๐-๙.๐ 
คณิตศาสตร์ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๓๖๐-๙.๐ 
วิทยาศาสตร์ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๓๖๐-๙.๐ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๓๖๐-๙.๐ 

ประวัติศาสตร์ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๑๒๐-๓.๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

 สุขศึกษา 
 พลศึกษา 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๑๒๐-๓.๐ 
๑๒๐-๓.๐ 

ศิลปะ 
 ทัศนศิลป์ 
 ดนตรี-นาฏศิลป ์

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๒๐-๐.๕ 
๒๐-๐.๕ 

 
๑๒๐-๓.๐ 
๑๒๐-๓.๐ 

การงานอาชพีและเทคโนโลย ี ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๒๔๐-๖.๐ 
ภาษาตา่งประเทศ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๖๐-๑.๕ ๓๖๐-๙.๐ 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ๔๔๐-

๑๑.๐ 
๔๔๐-
๑๑.๐ 

๔๔๐-
๑๑.๐ 

๔๔๐-
๑๑.๐ 

๔๔๐-
๑๑.๐ 

๔๔๐-
๑๑.๐ 

๒,๖๔๐-๖๖.๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  
ภาษาไทย ๒๐-๐.๕ - - - - - ๒๐-๐.๕ 
ศิลปะ (ท้องถิ่น) ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ - - - - ๘๐-๒.๐ 
การงานอาชพีและเทคโนโลยี
(ท้องถิ่น) ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๒๔๐-๖.๐ 

การงานอาชพีและเทคโนโลย*ี* - - 
๑๒๐-
๔.๐** 

๖๐-๒.๐** ๖๐-๒.๐** ๘๐-๒.๐** 
๓๒๐-๑๐.๐ 

ภาษาอังกฤษ (อาเซียน) - - ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ - ๖๐-๑.๕ 
สังคม ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๒๐-๐.๕ ๑๒๐-๓.๐ 
รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม ๑๒๐-๓.๐ ๑๐๐-๒.๕ ๒๐๐-๖.๐ ๑๔๐-๔.๐ ๑๔๐-๔.๐ ๑๔๐-๓.๕ ๘๔๐-๒๓.๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
กิจกรรมแนะแนว ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๑๒๐-๐.๐ 
ชุมนุม ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๑๒๐-๐.๐ 
ลูกเสือ-เนตรนารี ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ 

๑๒๐-๐.๐ กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(๕) (๕) (๗) (๘) (๑๐) (๑๐) 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐-๐.๐ ๑๒๐-๐.๐ ๑๒๐-๐.๐ ๓๖๐-๐.๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด/ป ี ๑,๒๒๐-๒๗.๕ ๑,๓๔๐-๓๒.๐ ๑,๒๘๐-๒๙.๕ ๓,๘๔๐-๘๙.๐ 

 

หมายเหตุ       กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการในลูกเสือ-เนตรนาร ี

   **    รายวิชาที่เรียนแบบสะสมหน่วยกิตสามารถโอนหน่วยกิตกับวทิยาลัยเทคนิคได้ 
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โครงสร้างเวลาเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ๘ กลุ่มสาระ 
เป็นสาระพื้นฐาน สาระเพิ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แต่ละภาค/ปี มี ๒ โครงสร้าง ดังนี้  
 
โครงสร้างที่ ๑ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้ 
กิจกรรม 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ม.๔/๑ (ชม-ปี/นก.) ๒๕๖๐ ม.๕/๑ (ชม-ปี/นก.) ๒๕๖๑ 
ม.๖/๑ (ชม-ปี/นก.) 

๒๕๖๒ 
รวม (ชม/นก.) 

• กลุ่มสาระการเรยีนรู้พื้นฐาน  
ภาษาไทย ๘๐-๒.๐ ๘๐-๒.๐ ๘๐-๒.๐ ๒๔๐-๖.๐ 
คณิตศาสตร์ ๘๐-๒.๐ ๘๐-๒.๐ ๘๐-๒.๐ ๒๔๐-๖.๐ 
วิทยาศาสตร์ ๒๔๐-๖.๐ - - ๒๔๐-๖.๐ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ๘๐-๒.๐ ๘๐-๒.๐ ๘๐-๒.๐ ๒๔๐-๖.๐ 

ประวัติศาสตร์ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ - ๘๐-๒.๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๑๒๐-๓.๐ 
ศิลปะ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๑๒๐-๓.๐ 
การงานอาชพีและเทคโนโลยี ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๑๒๐-๓.๐ 
ภาษาตา่งประเทศ ๘๐-๒.๐ ๘๐-๒.๐ ๘๐-๒.๐ ๒๔๐-๖.๐ 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ๗๒๐-๑๘.๐ ๔๘๐-๑๒.๐ ๔๔๐-๑๑.๐ ๑,๖๔๐-๔๑.๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  
คณิตศาสตร์ ๑๒๐-๓.๐ ๑๒๐-๓.๐ ๑๒๐-๓.๐ ๓๖๐-๙.๐ 
วิทยาศาสตร์  ๔๐๐-๑๐.๐ ๔๒๐-๑๐.๕ ๒๖๐-๖.๕ ๑,๐๘๐-๒๗.๐ 
ภาษาอังกฤษ  ๘๐-๒.๐ ๘๐-๒.๐ ๘๐-๒.๐ ๒๔๐-๖.๐ 
สังคม ๒๐-๐.๕ ๔๐-๑.๐ ๒๐-๐.๕ ๘๐-๒.๐ 
รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม ๖๒๐-๑๕.๕ ๖๖๐-๑๖.๕ ๔๘๐-๑๒.๐ ๑,๗๖๐-๔๔.๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
กิจกรรมแนะแนว ๔๐-๐ ๔๐-๐ ๔๐-๐ ๑๒๐-๐ 
ชุมนุม ๔๐-๐ ๔๐-๐ ๔๐-๐ ๑๒๐-๐ 
สวนพฤกษศาสตร์ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐  

๑๒๐-๐ กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐-๐ ๑๒๐-๐ ๑๒๐-๐ ๓๖๐-๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด/ป ี ๑,๔๖๐-๓๓.๕ ๑,๒๖๐-๒๘.๕ ๑,๐๔๐-๒๓.๐ ๓,๗๖๐-๘๕.๐ 

 
  *** หมายเหตุ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บรูณาการในสวนพฤกษศาสตร์ 
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โครงสร้างที่ ๒ แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้ 
กิจกรรม 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ม.๔/๒ (ชม-ปี/นก.) ๒๕๖๐ ม.๕/๒ (ชม-ปี/นก.) ๒๕๖๑ 
ม.๖/๒ (ชม-ปี/นก.) 

๒๕๖๒ 
รวม (ชม/นก.) 

• กลุ่มสาระการเรยีนรู้พื้นฐาน  
ภาษาไทย ๘๐-๒.๐ ๘๐-๒.๐ ๘๐-๒.๐ ๒๔๐-๖.๐ 
คณิตศาสตร์ ๘๐-๒.๐ ๘๐-๒.๐ ๘๐-๒.๐ ๒๔๐-๖.๐ 
วิทยาศาสตร์ ๘๐-๒.๐ ๖๐-๑.๕ ๑๐๐-๒.๕ ๒๔๐-๖.๐ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ๘๐-๒.๐ ๘๐-๒.๐ ๘๐-๒.๐ ๒๔๐-๖.๐ 

ประวัติศาสตร์ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ - ๘๐-๒.๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๑๒๐-๓.๐ 
ศิลปะ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๑๒๐-๓.๐ 
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๑๒๐-๓.๐ 
ภาษาตา่งประเทศ ๘๐-๒.๐ ๘๐-๒.๐ ๘๐-๒.๐ ๒๔๐-๖.๐ 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ๕๖๐-๑๔.๐ ๕๔๐-๑๓.๕ ๕๔๐-๑๓.๕ ๑,๖๔๐-๔๑.๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ภาษาไทย - ๘๐-๒.๐ ๒๐-๐.๕ ๑๐๐-๒.๕ 
คณิตศาสตร์ ๑๒๐-๓.๐ ๑๒๐-๓.๐ ๑๒๐-๓.๐ ๓๖๐-๙.๐ 
สังคม ๖๐-๑.๕ ๘๐-๒.๐ ๔๐-๑.๐ ๑๘๐-๔.๕ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๔๐-๑.๐ ๑๒๐-๓.๐ 
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี ๑๖๐-๔.๐ - - ๑๖๐-๔.๐ 
ภาษาอังกฤษ  ๓๒๐-๘.๐ ๔๐๐-๑๐.๐ ๓๒๐-๘.๐ ๑,๐๔๐-๒๖.๐ 
รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม ๗๐๐-๑๗.๕ ๗๒๐-๑๘.๐ ๕๔๐-๑๓.๕ ๑,๙๖๐-๔๙.๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
กิจกรรมแนะแนว ๔๐-๐ ๔๐-๐ ๔๐-๐ ๑๒๐-๐ 
ชุมนุม ๔๐-๐ ๔๐-๐ ๔๐-๐ ๑๒๐-๐ 
ภาษาอังกฤษผ่านการละคร ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐  

๑๒๐-๐ กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์ ๒๐-๐ ๒๐-๐ ๒๐-๐ 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐-๐ ๑๒๐-๐ ๑๒๐-๐ ๓๖๐-๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด/ป ี ๑,๓๘๐-๓๑.๕ ๑,๓๘๐-๓๑.๕ ๑,๒๐๐-๒๗.๐ ๓,๙๖๐-๙๐.๐ 

 
 
 

*** หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการในภาษาอังกฤษผ่านการละคร 
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๑๓. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๑๓.๑ ห้องสมุดมีพ้ืนที่ขนาด ๑๐*๓๒ = ๓๒๐  ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจ านวน ๑๘,๐๙๐  เล่ม การ
สืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ Library  ๒๐๐๐  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยี
สารสนเทศในห้องสมุด จ านวน ๒ เครื่อง มีจ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด (ในปีการศึกษาที่รายงาน) เฉลี่ย 
๘๙๐ คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๙๑ ของนักเรียนทั้งหมด มีการให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชนรอบนอก โดย
มีบุคคลมาใช้บริการ เฉลี่ย-คน ต่อปี (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

๑๓.๒ ห้องปฏิบัติการทั้งหมด ๑๐ ห้อง จ าแนกเป็น  
1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน ๕ ห้อง 
2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน ๓ ห้อง 
3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา           จ านวน ๑ ห้อง 

  ๔)  ห้องอ่ืนๆ (ระบุ) E class  room        จ านวน ๑ ห้อง 
๑๓.๓  เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จ านวน  ๑๓๐  เครื่อง  จ าแนกเป็น 
  ๑)  ใช้เพ่ือการเรียนการสอน    จ านวน ๙๐ เครื่อง 
  ๒)  ใช้เพ่ือให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน ๓๐ เครื่อง 
       โดยมีจ านวนนักเรียนที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  (ในปีการศึกษาที่รายงาน)   
เฉลี่ย ๕๕ คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของนักเรียนทั้งหมด 

๓) ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(ส านักงาน) จ านวน  ๒๐  เครื่อง 
๑๓.๔ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จ านวนคร้ัง/ปี 
๑. 
๒. 

๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 
๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ห้องสมุดมีชีวิต 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
ห้องพยาบาล 
ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย 
ศูนย์การเรยีนรู้ศิลปะ 
ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
อาคารยิมเนเซียม 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
ห้องโสตทัศนูปการ 
โรงอาหาร 
สนามเด็กเล่น 

อาคารยิมเนเซี่ยม 

ทุกวัน 
ทุกวัน 
ทุกวัน 
ทุกวัน 
ทุกวัน 

๘๐ ครั้ง 
ทุกวัน 
ทุกวัน 
ทุกวัน 
ทุกวัน 
ทุกวัน 
ทุกวัน 

๑๕๐ ครั้ง 
ทุกวัน 
ทุกวัน 
ทุกวัน 
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๑๓.๕ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จ านวนคร้ัง/ปี 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘.. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๕. 

สุสานหอย ๗๕ ล้านปี จังหวัดกระบี่ 
พิพิธภัณฑ์หอศิลป์อันดามัน จังหวัดกระบี่ 
เขาขนาบน้ า จังหวัดกระบี่  
เขาพระแทว 
วัดพระทอง 
ประตูเมืองภูเก็ต 
สถานปฏิบัติธรรมปฏินิสสัคโค 
ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.นครศรีธรรมราช 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต 
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 
พิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์  
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง อ.ถลาง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

๑ ครั้ง 
๑ ครั้ง 
๑ ครั้ง 
๑ ครั้ง 
๑ ครั้ง 
๑ ครั้ง 
๑ ครั้ง 
๒ ครั้ง 
๑ ครั้ง 
๑ ครั้ง 
๑ ครั้ง 
๑ ครั้ง 
๑ ครั้ง 
๑ ครั้ง 
๔ ครั้ง 
๑ ครั้ง 

 
 
๑๓.๖ ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้ แก่ครู 
นักเรียน (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ให้ความรู้เร่ือง จ านวนคร้ัง/ปี 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

นางสุวิสา  ศุภผล 
นางวรรณา  แรงกล้า 
นายมณเทียร  ยางทอง 
นายกันตภน   ชัยเสนา 
โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ต 
นางวันเพ็ญ  โยธารักษ์ 
นายนิพนธ์  บริเวทานันท์ 
นายจรินทร์  ย่องนุ่น 
สาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต 

ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์ 
การท าบาติก, ภาพพิมพ์ 
อบรมค่ายคณิตศาสตร์ 
วัคซีน และ ตรวจฝ๎น 
กิจกรรมออกก าลังกายแอโรบิค 
วิทยากรอบรมการท าหนังสือเล่มเล็ก 
วิทยากรอบรมยาเสพติด 
วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโรคทาง
เพศสัมพันธ์ 

๑๒๐ 
๘๐ 
๑ 
๑ 
๕ 
๓ 
๑ 
๒ 
๑ 
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๑๔.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
๑๔.๑ ผลงานดีเด่น 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

สถานศึกษา 
 

  

ผู้บริหาร (ระบุชื่อ) 
๑. นางสาวพัชรี   ขรรค์วิไลกุล 
 

รางวัลครูดีศรีอบจ.ภูเก็ต 
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 
 

ครู (ระบุชื่อ) 
๑. นางสาวหนึ่งฤทัย  ปานมี 
๒. นางสาวสาริศา  ชุมด ี
๓. นางสาวณัฐชนันท์  นวลปาน 
 
๑.นางสาวโสพิษ  คงตุก 
๒.นางธัญมล  นิลวรรณ 
 

รางวัลครูดีศรีอบจ.ภูเก็ต 
 
 
 
 
รางวัลครูดีศรีภูเก็ต 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 
 
 
 
 
คุรุสภาเขตพ้ืนที่จังหวัดการศึกษา
ภูเก็ต 

นักเรียน (ระบุชื่อ) 
๑. นางสาววันเพ็ญ  ทุ่งนา 
 

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  
รางวัลรองชนะเสิศอันดับ ๑ การ
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย      
(ภูเก็ตเกมส์) ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ประเภทกีฬา หมากฮอส  ประเภท ๑๘ 
ปีหญิง 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

นักเรียน (ระบุชื่อ) 
๑.นายชนศักดิ์  ชลรัตน ์
๒.นายธนภรณ์  เกิดนุ่น 
๓.นายภูริญ  จริงจิตร 
๔.นายกฤษ  พันตาวงศ์ 
๕.นายพรเลิศ  พูลทวี 
๖.นางสาวอัญชนา  พันธวาที 
๗.นางสาวพฤกษา สาธร 
๘.นางสาวจุภาวรรณ  แซ่โค้ว 
๙.นางสาวกัญญาณัฐ  วงศ์มาเกษ 
๑๐.นางสาวมันตตลา  ทองสกุล 
 
 

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ 
รางวัลชนะเลิศการแสดงละคร
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย รายการแข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับภาคใต้ “สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี
วิชาการ ” ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 47 

๑.เด็กชายภูมิภัทร  สุดใหม่ 
๒.เด็กชายนนทกร  เหมทานนท์ 
๓.เด็กชายปุริมปรัชญ์ สุภาพพงศ์
สกุล 
๔.เด็กชายกฤติกร  รัตนเรือง 
๕.เด็กหญิงนาธาลี  อีเวนเซ่น 
๖.เด็กหญิงพิมชญาดา  แสงรอด 
๗.เด็กหญิงญาณิศา  กลิ่นพยูร 
๘.เด็กหญิงนัคณิต  วังสุวรรณ 
๙.เด็กหญิงนภัสสร  แสงมณี 
๑๐.เด็กหญิงพาฝ๎น  แสวงวิทย์ 
 
๑.นางสาวกัญญลักษณ์ เกิดเส้ง 
๒.นางสาวญาสุมินทร์ ปรางหมู่ 
๓.นางสาวอภิชญา วันแรก 
 
 
 
 
 
๑.นายธนพล บัวแก้ว 
๒.นางสาวนิรัตนาภรณ์ วัตรสงัข์ 
๓.นางสาววรรณพร สุขสี 
 
 
 
 
 
 
๑.นางสาวกุลณัฐ จันทร์สมมิตร 
๒.นางสาวกนกวรรณ เกสโร 
๓.นางสาวรุจาภา อินทรเดช 
 
 
 
 
 
 
 

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้  
รางวัลชนะเลิศการแสดงละคร
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 รายการแข่งขันทักษะวิชาการระดับ
ภาคใต้ “สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี
วิชาการ ” ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
รางวัลโครงงานภาษาไทยเหรียญทอง 
ชนะเลิศ ระดับชั้น ม.๔-๖ การแข่งขัน
ทักษะวิชาการระดับภาคใต้  
รายการแข่งขันทักษะวิชาการระดับ
ภาคใต้ “สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี
วิชาการ ” ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
 
รางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์เหรียญ
ทองรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับชั้น ม.
๔-๖ การแข่งขันทักษะวิชาการระดับ
ภาคใต้ 
รายการแข่งขันทักษะวิชาการระดับ
ภาคใต้ “สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี
วิชาการ ” ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
รางวัลโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
ระดับชั้น ม.๔-๖ การแข่งขันทักษะ
วิชาการระดับภาคใต้ 
รายการแข่งขันทักษะวิชาการระดับ
ภาคใต้ “สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี
วิชาการ ” ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
 
 
รางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ 
เหรียญทองชนะเลิศ ระดับชั้น ม.๑-๓ 
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๑.เด็กชายติณณภพ  สระทองไร 
๒.เด็กชายนิรุณเทพ  อ้นกระโทก 
๓.เด็กชายสุทธิภัทร มูลแปร 
 
 
๑.นายกฤษฎา ไชยศร 
๒.นายทวีทรัพย์ พรหมเสน 
๓.นายอนุชิต เตเหิง 
 
 
 
 
 
๑.เด็กชายปรีชาวุฒิ สิงห์สงขลา 
๒.เด็กหญิงยุภาวลี แซ่อ้ึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.นางสาวชลธิดา จงรักษ์ 
 

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้  
รายการแข่งขันทักษะวิชาการระดับ
ภาคใต้ “สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี
วิชาการ ” ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
รางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ 
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
ระดับชั้น ม.๔-๖ การแข่งขันทักษะ
วิชาการระดับภาคใต้ “สุราษฎร์ธานี
เมืองคนดีวิชาการ ” ระหว่างวันที่ ๒๑-
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
 
รางวัลการแข่งขันตอบป๎ญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับชั้น ป.๑-๓ 
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ 
รายการแข่งขันทักษะวิชาการระดับ
ภาคใต้ “สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี
วิชาการ ” ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
  
รางวัลการแข่งขันเขียนเรียงความ 
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
ระดับชั้น ป.๔-๖ การแข่งขันทักษะ
วิชาการระดับภาคใต้ รายการแข่งขัน
ทักษะวิชาการระดับภาคใต้ “สุราษฎร์
ธานีเมืองคนดีวิชาการ ” ระหว่างวันที่ 
๒๑-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
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๑๔.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงานที่ประสบผลส าเร็จจนได้รับการยอมรับ หรือเป็นตัวอย่างการปฏิบัติ 
(ระดับปฐมวัย/การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ฯลฯ 
อธิบายตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หรือระดับความส าเร็จ 

๑ โครงการใดย้อมสร้างสรรค์  
 

เด็กกลุ่มเปูาหมาย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ เข้าใจขั้นตอน และออกแบบ
ลายผ้ามัดย้อมง่าย ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ และ
น าเสนอชิ้นงานได้ 

๒ โครงการส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
(กิจกรรมพัฒนาสร้างสรรค์ศิลปะบาติกสู่ความเป็น
เลิศ ) 

นักเรียนกลุ่มเปูาหมาย  
มีความรู้ และมีทักษะในการวาดภาพศิลปกรรม 
สถาป๎ตยกรรมชิโนโปรตุกีสในท้องถิ่น และภาพบาติก 
ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม 

๓ โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น เด็กและนักเรียนทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ 
หลักการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
โดยสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ และผ่านการประเมินโรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่น 
 

 

๑๔.๓  โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ด า เนินการตามนโยบายชาติ  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ฯลฯ ได้แก่  
 

- โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

กุมารี 
- โครงการอบรมการท าอาหารพื้นเมืองภูเก็ต 
- กิจกรรมพัฒนาสร้างสรรค์ศิลปะบาติกสู่ความเป็นเลิศ 
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๑๔  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีที่ผ่านมาปีการศึกษา๒๕๕๙(ปีการศึกษาที่แลว้) 
๑๔.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย   

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยั 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายใน 

ค่าเฉลี่ย 
 
* 

ระดับ
คุณภาพ 

** 

สรุปผลการ
ประเมิน 

*** 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที ่๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๙๖.๗๒ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่๒  ผู้บริหารสถานศึกษา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู้น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

๙๗.๓๔ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่๓  สถานศึกษามีจ านวนเด็ก มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๙๑.๖๗ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๔   สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ๙๐.๘๙ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๕  สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๙๓.๗๐ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น  ๙๑.๖๗ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ๙๒.๙๘ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่

เป็นมาตรการเสริม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
๙๑.๑๑ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา    
มาตรฐานที ่๙  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย ๙๖.๑๒ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๑๐ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเหมาะสมตามวัย ๙๕.๙๗ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๑๑ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม เหมาะสมตามวัย       ๙๕.๗๘ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๑๒ เด็กมีพัฒนาการด้านสติป๎ญญาเหมาะสมตามวัย ๙๔.๔๗ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๑๓ สถานศึกษาบรรลุผลตามเปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น ๙๐.๐๐ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๑๔ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  และเด็กมีคุณภาพเป็นที่ยอมรั บของ

ผู้ปกครองและชุมชน 
๙๖.๗๒ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยรวม ๙๓.๙๓ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
 

 * ให้ระบุค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้  
 **  ให้ระบุระดับคุณภาพ ได้แก่ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง และ ต้องปรับปรุง ตามผลประเมิน 
 ***  ให้ระบุสรุปผลการประเมิน ได้แก่ ได้มาตรฐาน และ ไม่ได้มาตรฐาน 

  จุดเด่น สถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ เป็นจุดแข็งที่จะน าไปสู่การพัฒนา
ด้านอื่นๆ เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมเป็นป๎จจัยทางการศึกษาที่ส าคัญท าให้สถานศึกษามีความพร้อม ในการ
จัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนตามนโยบายของการพัฒนาเด็ก และมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพตามความ
ต้องการและเสริมสร้างพัฒนาการได้อย่างเหมาะสม 
  จุดที่ควรพัฒนา สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ เพ่ือกระตุ้นกระบวนการ Active Learning  และควรเตรียมความพร้อมทางด้านความรู้
พ้ืนฐานในการคิดมากกว่า การจ า  

 ข้อเสนอแนะ - 
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 ๑๔.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายใน 

ค่าเฉลี่ย 
 
* 

ระดับ
คุณภาพ 

** 

สรุปผลการ
ประเมิน 

*** 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที ่๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๙๔.๘๓ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  

๙๗.๓๕ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๓  สถานศึกษามีจ านวนผู้ เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อม  
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๙๐.๐๐ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ๙๑.๑๑ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๕  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
๙๐.๖๕ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น  ๙๑.๖๗ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๙๒.๗๗ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่

เป็นมาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น  
๙๑.๑๑ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๙  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์   ๙๓.๒๔ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลกัสูตรสูป่ระชาคมอาเซยีน ๙๐.๕๓ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   
๙๕.๙๓ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

๙๐.๐๐ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๙๖.๕๐ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ ๙๔.๘๙ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น     ๙๓.๓๓ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ปกครองและชุมชน 
๙๖.๓๐ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยรวม ๙๓.๑๔ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
 * ให้ระบุค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้  

 **  ให้ระบุระดับคุณภาพ ได้แก่ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง และ ต้องปรับปรุง ตามผลประเมิน 
 ***  ให้ระบุสรุปผลการประเมิน ได้แก่ ได้มาตรฐาน และ ไม่ได้มาตรฐาน  
 

  จุดเด่น สถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการ ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มี
ภาวะความเป็นผู้น า และมีวิธีการกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ครูมี
คุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
  จุดที่ควรพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อม ทรัพยากร อาคารสถานที่ รวมทั้งการจัดแหล่งเรียนรู้และ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  ข้อเสนอแนะ - 
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๑๕. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
๑๕.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีที่ ๒   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔   เด็กมีพัฒนาการด้านสติป๎ญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕   เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๓๕.๐๐ ๒๙.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๓.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  ผลการด า เนินงานโครงการพิ เศษเพื่ อส่ง เสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒๓.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๑.๐๐ ดีมาก 
 
 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ๙๑.๐๐ คะแนน  มีคุณภาพ ระดับ ดีมาก  
 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง        ไม่รับรอง 
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๑๕.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศกึษา และมธัยมศึกษา) 

น าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๙๒ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๖๘ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓   ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                    ๑๐.๐๐ ๙.๙๒ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔   ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๒๖ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๙.๘๓ พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น

สังกัด 
๕.๐๐ ๔.๙๕ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที ่๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีที่ ๑๑  ผลการด า เนินงานโครงการพิ เศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒   ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๖.๓๖ ด ี
 
 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ๘๖.๓๖ คะแนน  มีคุณภาพระดับ ดีมาก   
 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง        ไม่รับรอง 
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 ๑๖. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
  ๑๖.๑  การบริหารจัดการศึกษา  
   โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู ๒๕๐๒)ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น สี่ ฝุาย 

 โดยแบ่งเป็น ๑. กลุ่มบริหารวิชาการ  แบ่งออกเป็น ๑๔ งาน  ๒.  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ แบ่ง
ออกเป็น ๖ งาน  ๓. กลุ่มบริหารงานบุคลากรและปกครอง  แบ่งออกเป็น ๑๔ งาน  ๔. กลุ่มบริหารทั่วไป  
แบ่งออกเป็น ๑๑ งาน     ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร  โดยพัฒนาตามกระบวนการ  PDCA  โดยการ
ควบคุมดูแล และติดตามการด าเนินงานของกลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหาร
บุคลากรและปกครอง และกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ให้เป็นระบบและมาตรฐาน ติดตาม ให้ค าปรึกษา 
แก้ป๎ญหา นิเทศการศึกษา  ดูแลสวัสดิภาพ ความเป็นอยู่ของบุคลากร นักเรียนและบุคลากรอ่ืนๆใน
โรงเรียน  (ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน) 

 
    

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน.................……………. 
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โครงสร้างการบริหารงานจัดการโรงเรียน อบจ. บ้านตลาดเหนือ  (วันครู๒๕๐๒)    

งานส านักงานวิชาการ 

    งานเสริมสร้างวินัย 

งานบริหารกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
และการจัดการเรยีนการสอน 

งานวัดผลและประเมินผล 

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา 

งานส านักงานงบประมาณ 

งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 

งานแนะแนว 

งานนิเทศการศึกษา 

งานทะเบียน 

งานห้องสมุด 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

งานสารสนเทศของสถานศึกษา 

งานระดับชั้นเรยีน  และครูที่
ปรึกษา 

งานนโยบายและแผน 

งานควบคุมและตรวจสอบภายใน
ภายใน งานบริหารการเงิน 

งานบัญชี 

งานบริหารพัสดุและสินทรัพย ์

งานส านักงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคล งานอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

งานสรรหา  บรรจุ แต่งตั้ง การออกราชการ 

งานสถิติวันลาและเกษียณอายรุาชการ 

งานทะเบียนประวัตแิละเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

งานวินัยและรักษาวินัย 

งานพัฒนาบุคลากรและสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการ 
  

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

งานส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

งานส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วน
ร่วม 

งานกิจการนักเรียน 

งานปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด 
และโรคเอดส ์

   งานประสานและพัฒนาเครือข่าย

งานส านักงานบริหารทั่วไป 

งานสารบรรณ 

งานส านักผู้อ านวยการ 

งานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 

งานสัมพันธ์ชุมชน 

งานอนามัยโรงเรียน 

งานโภชนาการ 

งานสวัสดิการโรงเรียน 

งานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 

งานโสตทัศศึกษา 

งานรักษาความปลอดภัย 

ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคลากรและปกครอง กลุ่มบริหารทั่วไป 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู๒๕๐๒) 
 
 ๑๖.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
   ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนดี  ผู้เรียนมีคุณภาพ  รักษ์สิ่งแวดล้อม  ชุมชนมีส่วนร่วม 
พันธกิจ 

๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
     ๓. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหาร 
     ๔. พัฒนาประสิทธิภาพ สื่อ แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม 
  
 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 

๑.๑ พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ท้ัง ๘ กลุ่ม
สาระ 
๑.๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผูเ้รียน 
๑.๓ พัฒนาผู้เรยีนให้เรยีนรู้ตามศกัยภาพ 

- งานวิชาการ 
 
- งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ 
- งานวิชาการ 

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนา
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 

๒.๑ พัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม ของผู้เรียน 
๒.๒ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทักษะชีวิต 
๒.๓ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

- งานกิจการนักเรียน 
 
- งานวิชาการ 
- งานวิชาการ 

๓. ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

๓.๑ การสรรหาครู และบุคลากรให้ตรงสายงาน 
๓.๒ การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
๓.๓ ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- งานบุคลากร 
- งานบุคลากร 
- งานสวัสดิการโรงเรียน 

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนา
กระบวนการบริหาร
สถานศึกษา 
 

๔.๑ พัฒนาระบบนิเทศภายใน 
๔.๒  ส่งเสรมิความสัมพันธ์ชุมชน 
๔.๓ พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
๔.๔ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔.๕ พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ 

- งานวิชาการ 
- งานสัมพันธ์ชุมชน 
- งานวิชาการ 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- งานสื่อและเทคโนโลย ี

๕. ยุทธศาสตร์พัฒนา
ประสิทธิภาพของ
แหล่งเรียนรู ้
 

๕.๑ ปรับปรุงสาธารณูปโภคและอาคารสถานท่ี 
๕.๒ จดัหาวัสดุ ครภุัณฑ์ และสื่อการเรยีน 
๕.๓ พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 

- งานอาคาสถานท่ี 
- งานพัสดุ 

๖.ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
การใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

๖.๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้พร้อมรับการเรียนรู้
ของชุมชน 
๖.๒ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีประสทิธิภาพพร้อมพัฒนาคน
และสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ 

- งานวิชาการ 
- งานแผนงานและ
งบประมาณ 
- งานสัมพันธชุ์มชน 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 ๑.  ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 
 ๒.  ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
 ๓.  ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง 
 ๔.  ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
 ๕.  ครูได้รับสวัสดิการและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 ๖.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
 ๗.  โรงเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 ๘.  คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
 ๙.  โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 รักษส์ิ่งแวดล้อม 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศดี 
๑๗.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของสถานศึกษา  
  ๑)  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
            ๑.๑  แนวทางท่ี ๑ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้อง
กับ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ ที ่

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ 

และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑ ต้นกล้ากานทก์วีฝกึ
ฝีมือหนังสือเล่มเล็ก 

มฐ.ที่ ๑ 
ตบช.๖  
มฐ.ที่ ๙  
ตบช.๖ 
มฐ.ที่ ๒  
ตบช.๑  
 

๑.เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียน  รู้วิธีการ 
ขั้นตอนการจัดท า
หนังสือเล่มเล็กที่
ถูกวธิ ี   
๒.เพื่อส่งเสริมการ
ฝึกทักษะการแต่ง
ค าประพันธ์
ประเภทต่าง ๆ 
และการใช้ศิลปะ
ในการแต่งค า
ประพันธ์ได้
ถูกต้อง 

๑.นักเรียน
สามารถท า
หนังสือเล่มเล็ก
ได้ถูกวิธ ี
๒.นักเรียนเกิด
ทักษะการแต่ง
ค าประพันธ์ได้
ถูกต้อง 

๑. นักเรียน         
รู้วิธีการและ
ขั้นตอนการจัดท า
หนังสือเล่มเล็กจน
สามารถ 
ผลิตชิ้นงานตามที่
ก าหนด ได้
คะแนนร้อยละ 
๘๐ 
๒. นักเรียน
เปูาหมายทกุคน
สามารถแต่งค า
ประพันธ์ประเภท
ต่างๆ โดยได้
คะแนนแต่ละ
ชิ้นงานร้อยละ 
๗๕ ของคะแนน
เต็ม 

บรรลุเปูาหมาย
ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

๑. นักเรียนท า
หนังสือเล่มเล็ก
ได้ถูกวิธ ี
๒. นักเรียนเกิด
ทักษะการแต่ง
ค าประพันธ์ได้
ถูกต้อง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้อ
งกับ 

มาตรฐาน
/ 

ตัวบ่งชี้ ที ่

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการ
ประเมินเชิง

คุณภาพ 
และ

ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๒ ส่งเสริมกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

มฐ.ที่ ๕ 
ตบช.๓  
มฐ.ที่ ๑ 
ตบช.๓ ,
๔ ,๕  
มฐ.ที่ ๑๑ 
ตบช.๑  
มฐ.ที่ ๒  
ตบช.๑  
มฐ.ที่ ๑๔ 
ตบช.๓ ,
๔ 

๑. เพื่อส่งเสริม
ความสามารถเฉพาะ
ด้านของผู้เรียนให้มี
ความรู้ มีทักษะการ
แข่งขัน 
๒. เพื่อส่งเสริม
ทักษะการประกวด
วาดภาพศิลปกรรม 
๓. เพื่อให้สามารถ
วาดภาพศิลปะ
สถาป๎ตยกรรมชิโน 
โปรตุกีสในท้องถิ่น 
๔. เพื่อให้สามารถ
เขียนภาพบาติกได ้

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

นักเรียนเปาูหมายทุ
คน มีความรู้ และมี
ทักษะในการวาด
ภาพศิลปกรรม 
สถาป๎ตยกรรมชิโน 
โปรตุกีสในท้องถิ่น 
และภาพบาตกิ ได้
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
๗๐ ของคะแนนเต็ม 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

๓ พัฒนาผลการ
ทดสอบระดับชาต ิ
(O-NET) 

 ๑. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน(O-NET)  ของ
นักเรียนโรงเรียน
อบจ.บ้านตลาด
เหนือ (วันครู 
๒๕๐๒) ในปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 
ให้สูงกว่าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน O-NET 
ตั้งแต่ ๒ ขึ้นไป ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 
สูงกว่า  
ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

๑. ระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน(O-
NET)  ของนักเรียน
โรงเรียนอบจ.บ้าน
ตลาด เหนือ(วันครู 
๒๕๐๒) ในปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 
สูงกว่าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

๑. ระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O-
NET)ของนักเรียน
ผ่านเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
๒. นักเรียนสามารถ
น าประสบการณ์
ตรงมาใช้ประโยชน์
ได้ 

ระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
(O-NET) ปี
การศึกษา 
๒๕๕๘ เป็นที่
น่าพึงพอใจ 

๔ พัฒนาศักยภาพ
วิทยาศาสตร์ 
-กิจกรรมเตรียม
ความพร้อม 
-กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
-กิจกรรมบูรณาการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
มอ. 
-กิจกรรมค่ายวิทย์  
ฯลฯ 

มฐ.ที่ ๑ 
ตบช. ๔ 

๑. เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะทางด้าน
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 
๒. เพื่อให้นักเรียน
สามารถปรับตัวและ
อยู่ร่วมเป็นหมู่คณะ
ได้ 
๓. เพื่อให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 

๑. นักเรียน 
สามารถสรุปองค์
ความรูค้ณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ได ้
๒. ผู้เรียนเกิด
ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
น าไปแก้ป๎ญหาที่
เกิดขึ้น ทั้งจากชั้น
เรียน และ
ชีวิตประจ าวันได้ 

นักเรียนมีความรู้
ทางด้าน 
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์มากขึ้น 

นักเรียนมีความรู้
ทางด้าน
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์มาก
ขึ้นสามารถท า
คะแนนได้ผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

น.ร.มีองค์
ความรู้
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์
ผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนดและ
สนุกกับการ
ร่วมกิจกรรม 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้อง
กับ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ ที ่

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ 

และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๕ ส่งเสริมการ
แข่งขันทักษะ
วิชาการ 

มฐ.ที่ ๑ 
ตบช. ๕ , 
๑๐  
มฐ.ที่ ๒ 
ตบช. ๒  
 

๑. เพื่อส่งเสริม
ผู้เรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะ
วิชาการทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
๒. เพื่อส่งเสริมการ
ฝึกทักษะตวัแทน
นักเรียน ทางด้าน
วิชาการทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

นักเรียนมี
ทักษะและมี
ความรู้
สามารถเป็น
ตัวแทนเข้า
ร่วมการ
แข่งขันทาง
วิชาการได้ทุก
กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

๑. ตัวแทน
นักเรียนที่เข้าร่วม
การแข่งขันทักษะ
วิชาการ ได้รับ
รางวัลไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ ๗๕ 
๒. ตัวแทน
นักเรียนที่ได้รับ
การฝึกทักษะมี
พัฒนาการหลังฝึก
สูงกว่าก่อนฝกึ ทกุ
กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

๑. ตัวแทน
นักเรียนที่
แข่งขันทักษะ
วิชาการ ได้รับ
รางวัลในระดับ
ภาคใต้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๕ 
ของกิจกรรมที่
เข้าร่วมการ
แข่งขัน  
๒. นักเรียนที่
ได้รับการฝึก
ทักษะมี
พัฒนาการหลัง
ฝึกสูงกว่ากอ่น
ฝึก 

นักเรียนมีทักษะ
และมีความรู้
สามารถเป็น
ตัวแทนเข้าร่วม
การแข่งขันทาง
วิชาการได้ทุก
กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้และ
ได้รับรางวัลเป็น
ที่น่าพึงพอใจ 

๖ ส่งเสริมความเป็น
เลิศของนักเรียนสู่
คนเก่งในโรงเรียน
ท้องถิ่น 

มฐ.ที่ ๒ 
ตบช. ๒  
 

๑. เพื่อเพิ่มองค์
ความรู้และทักษะ
กระบวนการให้มี
ความเป็นเลิศทุก
กลุ่มสาระฯ 
๒.เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของนักเรียนในการ
เข้าร่วมการแข่งขัน
คนเก่งใน 
โรงเรียนท้องถิ่น 

๑. นักเรียนมี
ความรู้/
ทักษะ/
กระบวนการ
ดีในระดับ
หนึ่งเป็นที่น่า
พอใจ และ
สามารถได้รับ
รางวัลจาก
การแข่งขัน
คนเก่งใน
โรงเรียน
ท้องถิ่น 

๑. นักเรียน
กลุ่มเปูาหมายทุก
คนสามารถท า
คะแนนจาก
แบบทดสอบได้ไม่
น้อยกว่า รอ้ยละ 
๖๐ ของคะแนน
เต็ม 
๒. นักเรียน
กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันคนเก่ง
ในโรงเรียนท้องถิ่น 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
๗๐ ของนักเรียนที่
เป็นกลุ่มเปูาหมาย 

๑. นักเรียน
กลุ่มเปูาหมาย
ทุกคนสามารถ
ท าคะแนนจาก
แบบทดสอบได้
ผ่านเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษา
ก าหนด 
๒. นักเรียน
กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันคน
เก่งในโรงเรียน
ท้องถิ่น 
ผ่านเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษา
ก าหนด 

นักเรียน
กลุ่มเปูาหมายมี
องค์ความรู้และ
ทักษะ
กระบวนการอยู่
ในระดับที่น่าพึง
พอใจ พจิารณา
ได้จากรางวัล
จากการเข้าร่วม
การแข่งขันคน
เก่งในโรงเรียน
ท้องถิ่น  
 

๗ วางทุกงานอา่น 
ทุกคน 

มฐ.ที่ ๒ 
ตบช. ๒  
 

๑. เพื่อพัฒนา
พฤติกรรมใฝุรู้ใฝุ
เรียนของนักเรียน
โดยการอ่าน 
๒. เพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่านหนังสือของ
นักเรียน 

นักเรียนมี
พฤติกรรมใฝุรู้
ใฝุเรียนรู้  
นักเรียนมี
ทักษะด้าน
การอ่าน 

๑. นักเรียนมี
พฤติกรรมใฝุรู้ใฝุ
เรียนไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนทั้งหมด 
๒. นักเรียนผ่าน
เกณฑ์ประเมินการ
อ่านไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนทั้งหมด 

นักเรียนมี
พฤติกรรมใฝุรู้
ใฝุเรียนรู้  
นักเรียนมีทักษะ
ด้านการอา่น
เพิ่มขึ้น 

นักเรียนมี
พฤติกรรมใฝุรู้ใฝุ
เรียนรู้  
นักเรียนมีทักษะ
ด้านการอา่น
เพิ่มขึ้น 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ ที ่

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการ
ประเมินเชิง

คุณภาพ 
และ

ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๘ พัฒนาทักษะการตอบ
ป๎ญหาจากสารานุกรม
ไทยฉบับเยาวชน 

มฐ.ที่ ๒   
ตบช. ๒  
 

๑. เพื่อให้นักเรียน
รู้จักค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม
จากสารานุกรม
ไทยและเปิด
สารานุกรมได้
ถูกต้อง 
๒. เพื่อส่งเสริม
การเรียนการสอน
ในระดับ
ประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษา 
๓. เพื่อส่งเสริม
นักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันการ
ตอบป๎ญหา
สารานุกรมที่
หน่วยงานตา่ง ๆ 
จัดขึ้นในทุกระดับ 

๑. นักเรียน
สามารถค้นคว้า
ความรู้จาก
สารานุกรมได้ 
๒. การจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้
หลากหลายขึ้น 
๓. นักเรียนได้
รางวัลจากการ
แข่งขันตาม
เปูาหมาย 

๑. นักเรียน
สามารถท า
คะแนนจากการ
เปิดสารานุกรม
ไทย ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ ๘๐ 
๒. นักเรียน
สามารถท า
คะแนนจาก
แบบฝึกไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 
๓. นักเรียนที่
เข้าร่วมการ
แข่งขันสามารถ
ได้รับรางวัล ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ ของทุก
ประเภทที่เข้า
ร่วม 

๑. นักเรียน
สามารถท า
คะแนนได้ตาม
เกณฑ ์
๒. นักเรียน
สามารถท า
คะแนนได้ตาม
เกณฑ ์
๓. นักเรียนได้
รางวัลตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

๑. นักเรียน
สามารถเปิด
สารานุกรม
เพื่อหาความรู้
ได้ดี มี
ประสิทธิภาพ
จนได้รับรางวัล
จากการ
แข่งขัน ตาม
เปูาหมายที่
ก าหนด 

๙ งานสัปดาห์ห้องสมุด มฐ.ที่ ๑    
ตบช.๖ 
มฐ.ที่ ๓    
ตบช.๔ 
มฐ.ที่ ๑๓    
ตบช.๑-๒ 
 

เพื่อให้นักเรียน
และชุมชน
สามารถใช้
ห้องสมุดส าหรับ
ค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง มี
ความพึงพอใจ
และรักการอ่าน
จนเป็นนิสัย 

เพื่อให้นักเรียน
และชุมชน
สามารถใช้
ห้องสมุดส าหรับ
ค้นคว้าหา
ความรู้ด้วย
ตนเอง มีความ
พึงพอใจและรัก
การอ่านจนเป็น
นิสัย 

นักเรียนและ
ชุมชนมีความพึง
พอใจ การใช้
ห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู้ ใน
ระดับมาก เห็น
ความส าคัญของ
ห้องสมุดและใช้
ห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู้โดย
การเข้าใช้
บริการห้องสมุด
ตามระเบียบ
การใช้ห้องสมุด 

เพื่อให้นักเรียน
และชุมชน
สามารถใช้
ห้องสมุดส าหรับ
ค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง มี
ความพึงพอใจ
และรักการอ่าน
จนเป็นนิสัย 

เพื่อให้
นักเรียนและ
ชุมชนสามารถ
ใช้ห้องสมุด
ส าหรับค้นคว้า
หาความรู้ด้วย
ตนเอง มีความ
พึงพอใจและ
รักการอ่านจน
เป็นนิสัย 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ ที ่

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ 

และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑๐ อบรมการท าอาหาร
พื้นเมอืงภูเก็ต 

มฐ.ที่ ๒  
ตบช. ๓  
 

๑. เพื่อให้นกัเรียน
ทราบขัน้ตอนและ
วิธีการท าอาหาร
พื้นเมอืงภูเก็ต 
๒. เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้อนุรกัษ์อาหาร
พื้นเมอืงของจังหวัด
ภูเก็ต 

นักเรียนรู้ขั้นตอน
และสามารถ
ท าอาหาร
พื้นเมอืงภูเก็ตได้
ไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ ๘๐ ของ
นักเรียน
กลุ่มเปูาหมาย 

นักเรียน มี
ความรู้เกี่ยวกับ
อาหารพื้นเมอืง
ภูเก็ต วิธกีารท า 
และสามารถ 
เผยแพร่ความรู้
ให้แก่ผู้ที่สนใจ
ได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 
ของนกัเรียนที่
เข้ารว่ม
กิจกรรม 

นักเรียนรู้ขั้นตอน
และสามารถ
ท าอาหารพื้นเมือง
ภูเก็ตได้ไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ ๘๐ 
ของนกัเรียน
กลุ่มเปูาหมาย 

นักเรียนรู้ขั้นตอน
และสามารถ
ท าอาหารพื้นเมือง
ภูเก็ตได้ไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ ๘๐ 
ของนกัเรียน
กลุ่มเปูาหมาย 

๑๑ วันสุนทรภู ่ มฐ.ที่ ๙  
ตบช.๖  
มฐ.ที่ ๑๔ 
ตบช.๔ 

๑. เพื่อเชิดชู
เกียรติและร าลึก
ถึงสุนทรภู่กวีเอก
ของไทยและของ
โลก 
๒. เพื่อส่งเสริม
และสืบสานมรดก
ทางวรรณศิลป์
ของสุนทรภู่ ให้
เยาวชนและ
บุคคลทั่วไปเขาใจ
และตระหนักถึง
คุณค่าของ
วัฒนธรรมภาษา 
๓. เพื่อจัด
กิจกรรมพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้
ด้านภาษาไทย ทั้ง
การอ่าน การ
เขียน การฟ๎ง การ
ดู การพูด หลัก
ภาษา และ
วรรณคดี 
วรรณกรรม 

นักเรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐
ได้รับการพัฒนา
ทักษะการเรียน
ภาษาไทย ทั้ง
การอ่าน เขียน 
ฟ๎ง ดู พูด หลกั
ภาษา วรรณคดี 
วรรณกรรม มี
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์
เอกลักษณ์ทาง
ภาษาไทย  

๑. นักเรียน
และบุคลากร
ตระหนักถึง
ความส าคัญ
ของวันสุนทร
ภู่และได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
ร าลึกถึงสุนทร
ภู่ 
๒. นักเรียน
ได้รับความรู้ 
และมี
จิตส านึกใน
การอนุรักษ์
เอกลักษณ์
ทางภาษาไทย 
๓. นักเรียนได้
พัฒนาทักษะ
การเรียน
ภาษาไทย ทั้ง
การอ่าน เขียน 
ฟ๎ง ดู พูด 
หลักภาษา 
และวรรณคดี 
วรรณกรรม 

นักเรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 
ได้รับการพัฒนา
ทักษะการเรียน
ภาษาไทย ทั้ง
การอ่าน เขียน 
ฟ๎ง ดู พูด หลกั
ภาษา วรรณคดี 
วรรณกรรม มี
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์
เอกลักษณ์ทาง
ภาษาไทย 

นักเรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 
ได้รับการพัฒนา
ทักษะการเรียน
ภาษาไทย ทั้ง
การอ่าน เขียน 
ฟ๎ง ดู พูด หลกั
ภาษา วรรณคดี 
วรรณกรรม มี
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์
เอกลักษณ์ทาง
ภาษาไทย 

๑๒ มัดย้อมสร้างสรรค ์ มฐ.ที่ ๙  
มฐ.ที่ ๖ 
ตบช.๑ , ๒  
มฐ.ที่ ๑๐  
ตบช. ๓ 
 

๑. เพื่อให้เดก็เรียนรู้
วิธีการและความ
เป็นมาของลวดลาย
ผ้าได้ 
๒. เพื่อส่งเสรมิให้
เด็กได้มีความคิด
สร้างสรรค์และ
ออกแบบลายผ้า 
  

เด็กลุม่เปูาหมาย 
ไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ ๙๐ เข้าใจ
ขั้นตอน และ
ออกแบบลายผ้า
มัดย้อมง่าย ๆ ได้
อย่างสร้างสรรค์ 
และน าเสนอ 

เด็ก
กลุ่มเปูาหมาย 
ไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ ๙๐
สามารถเรียนรู้
วิธีการท าผ้ามัด
ย้อมแบบ 
ง่าย ๆ ได้อย่าง 

เด็กกลุ่มเปูาหมาย 
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
๙๐ เข้าใจขัน้ตอน 
และออกแบบลาย
ผ้ามัดย้อมง่าย ๆ 
ได้อย่าง 
 

เด็กลุม่เปูาหมาย 
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
๙๐ เข้าใจขัน้ตอน 
และออกแบบลาย
ผ้ามัดย้อมง่าย ๆ 
ได้ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ ที ่

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑๒   ด้วยตนเอง 
๓. เพื่อให้เดก็
สามารถบอก
ขั้นตอนการท าผ้า
มัดย้อมแบบง่าย ๆ 
ได้ 
๔. เพื่อฝกึให้เดก็
ปฏิบัติกิจกรรมการ
ท าผ้ามัดย้อมได้ตาม
ขั้นตอนอย่าง
ประหยัดและ
ปลอดภัย 
๕. เพื่อฝกึการ
น าเสนอชิน้งานผ้า
มัดย้อมตอ่เพือ่น ๆ 
และมีความภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 

ชิ้นงานได ้
 

สร้างสรรค์ 
ออกแบบลาย
ผ้าด้วยตนเอง 
เข้าใจขัน้ตอน 
และน าเสนอ
ชิ้นงานของ
ตนเองได้ 

สร้างสรรค์ 
และน าเสนอ
ชิ้นงานได ้
 

อย่างสร้างสรรค์ 
และน าเสนอ
ชิ้นงานได ้
 

๑๓ การฝกึอบรมและพัฒนา
ทักษะทางด้านนาฏศิลป์ 

มฐ.ที่ ๙  
ตบช. ๖   
 

๑. เพื่อส่งเสรมิให้
เด็กมพีัฒนาการ
ทางด้านนาฏศิลป์ดี
ขึ้น 
๒. เพื่อฝกึให้เดก็ได้
รู้จักการปฏิบัติ
กิจกรรมรว่มกัน 
๓. เพื่อให้เดก็มี
ความสุขและกล้า
แสดงออก 

ระหว่าง
ด าเนนิการ 

นักเรียน
กลุ่มเปูาหมาย
ไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ ๙๐ ได้รับ
การพัฒนาด้าน
ทักษะทางด้าน
นาฎศิลป์ 

ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ระหว่างด าเนนิการ 

๑๔ ส่งเสริมการพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรียน(กจิกรรมพัฒนาฯ) 

มฐ.ที่ ๑  
ตบช. ๑-๙ 
 
 
 
มฐ.ที่ ๙  
ตบช. ๑-๘ 
   
 

๑. เพื่อให้นกัเรียนมี
ความรูแ้ละ
ประสบการณ์จาก
การจดักจิกรรม
วิชาการ /กิจกรรม
ทัศศึกษาแหล่ง
เรียนรู ้
๒. เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์จากการจัด
กิจกรรมคุณธรรม/
ลูกเสอื/เนตรนาร/ี 
ยุวกาชาด 
๓. เพื่อให้นกัเรียนมี
ทักษะการใช ้

๑. นักเรียนมี
ความรู้จากการ
จัดกิจกรรม
วิชาการ และ
กิจกรรมทัศศึกษา
แหล่งเรียนรู้ ร้อย
ละ ๘๐  
๒. นักเรียนร้อย
ละ ๘๐ ผ่าน
เกณฑ์ประเมนิ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
๓. ร้อยละ ๘๐ 
ของนกัเรียนมี
ทักษะการใช้
เทคโนโลยี 

๑. ร้อยละ ๘๐ 
ของนกัเรียนมี
ความรูแ้ละ
ประสบการณ์
หลังจากการจดั
กิจกรรม
มากกว่าก่อน
จัดกิจกรรม 
๒. ร้อยละ ๘๐ 
ของนกัเรียนมี
ทักษะการใช ้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สื่อสารอย่าง
สร้างสรรค ์
๓. ร้อยละ ๘๐ 
ของนกัเรียนม ี
 

๑. นักเรียน
ร้อยละ ๘๐ มี
ความรู้หลังการ
จัดกิจกรรม
มากกว่าก่อน
จัดกิจกรรม (t-
test) 
๒. นักเรียน 
มากกว่ารอ้ยละ 
๘๐ มี
คุณลักษณะที่
พึง ประสงค์
หลังการจดั
กิจกรรมผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด 

นักเรียนมีความรู้ มี
ทักษะ ด้าน ICT 
และมีพฤติกรรมที่
พึงประสงค ์
สามารถน ามา
บูรณาการกับ
บทเรียนในกลุม่
สาระการเรียนรู ้
และปฏิบัติตนเอง 
ในโรงเรียนได้อย่าง
มีประสทิธิภาพ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ ที ่

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑๔   เทคโนโลยี
สารสนเทศ(ICT) 
เพื่อการแสวงหา
ความรู้และการ
สื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ 

สารสนเทศ เพื่อ
การแสวงหา
ความรู้และการ
สื่อสาร 

คุณลักษณะที่
พึ่งประสงค์
จากการจัด
กิจกรรม
คุณธรรม/ลุก
เสือ เนตรนารี  
ยุวกาชาด 

๓. นักเรียน
ร้อยละ ๘๐ มี
ทักษะการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ICT 
 

 

๑๕ พัฒนาการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน 

มฐ.ที่ ๑๐ 
ตบช.๑ , ๒ , 
๓ , ๔  

เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้และมีความ
พึงพอใจในการท า
กิจกรรม เกีย่วกับ
ประชาคมอาเซียน 
 

นักเรียนมี
ความรู้และพึง
พอใจในการท า
กิจกรรม 
เกี่ยวกบั
ประชาคม
อาเซียน 

นักเรียน
สามารถท า
คะแนนผ่าน
เกณฑ์ท่ี
ก าหนดไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๗๕ และมี
ความพึง
พอใจในการ
ท ากิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ 

นักเรียน
สามารถท า
คะแนนผ่าน
เกณฑ์ท่ี
สถานศึกษา
ก าหนด  

นักเรียนมีองค์
ความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียนใน
ภาพรวม เช่น
วัฒนธรรม ค า
ทักทาย สีและ
องค์ประกอบใน
ธงชาติ 

๑๖ โรงเรียนพอเพียงทอ้งถิ่น มฐ.ที่ ๕ ตบช. 
๑ - ๖  
มฐ.ที่ ๙ ตบช. 
๕ , ๖  
มฐ.ที่ ๑๑ 
ตบช.๑ , ๒ , 
๓  
  

๑. เพื่อพัฒนา
นักเรียนด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและสติป๎ญญา
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒. เพื่อให้นกัเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม
และลักษณะที่พึง
ประสงค์ตาม
จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร 
๓. เพื่อให้โรงเรียน
ปลอดจากสิ่งเสพติด 
๔. เพื่อให้ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของ
โรงเรียน 

๑. นักเรียนมี
ความรูแ้ละเข้าใจ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงพอเพียง 
๒. โรงเรียนผ่าน
การประเมนิ
โรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่น 
๓. ร้อยละ ๘๐ 
ของนกัเรียน ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
สามารถถอด
บทเรียนตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงพอเพียง
ได้ 

๑. เพื่อพัฒนา
นักเรียนด้าน
ร่างกาย 
อารมณ์ สังคม
และสติป๎ญญา
ตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒. เพื่อให้
นักเรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ลักษณะที่พึง
ประสงค์ตาม
จุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร 
๓. เพื่อให้
โรงเรียนปลอด
จากสิ่งเสพติด 
๔. เพื่อให้
ชุมชนเข้ามามี
ส่วนรว่มในการ
จัดกิจกรรม
การเรียนการ
สอนของ
โรงเรียน 

๑. นักเรียนมี
ความรูแ้ละ
เข้าใจหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
พอเพียง 
๒. โรงเรียน
ผ่านการ
ประเมนิ
โรงเรียน
พอเพียง
ท้องถิ่น 
๓. ร้อยละ ๘๐ 
ของนกัเรียน 
ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
สามารถถอด
บทเรียนตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง
พอเพียงได้ 

๑. นักเรียนมี
ความรูแ้ละเข้าใจ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง 
๒. โรงเรียนผ่าน
การประเมนิ
โรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่น 
๓. นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถถอด
บทเรียนตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ได้ 
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๑.๒ แนวทางการพัฒนา กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ ที ่

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑ ให้บริการด้าน
สุขภาพอนามัย 

มฐ.ที่ ๑๔ 
ตบช. ๑ – ๕ 

เพื่อให้มียาและ
เวชภัณฑ์ และวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ
ส าหรับใช้ในการให้
การให้ปฐมพยาม
บาลและให้บริการ
ด้านสุขภาพอนามยั
แก่นักเรียน ครูและ
บุคลากรของ
โรงเรียนอย่าง
เพียงพอ 

มียาและ
เวชภัณฑ์ และ
วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆส าหรับใช้
ในการให้การให้
ปฐมพยามบาล
และให้บริการ
ด้านสุขภาพ
อนามัยแก่
นักเรียน ครูและ
บุคลากรของ
โรงเรียนอย่าง
เพียงพอ 

๑. นักเรียน 
ครู และ
บุคลากร มี
ความพึงพอใจ
ในการได้รับ
บริการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
๘๐ 
๒. นักเรียน
ได้รับการปฐม
พยาบาลอยา่ง
ทันท่วงทีและ
มี
ประสิทธิภาพ 
ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ ๑๐๐ 
เมื่อนักเรียน
ได้รับอุบัติเหตุ
หรือเจ็บปุวย 

๑. นักเรียน 
ครู และ
บุคลากร มี
ความพึงพอใจ
ในการได้รับ
บริการ ร้อยละ 
๘๙.๒๐ 
๒. นักเรียน
ได้รับการปฐม
พยาบาล  
๑๐๐ % 

ห้องปฐมพยาบาล
ของโรงเรียนมียา
และเวชภัณฑ์ 
ต่างๆส าหรับให้
การให้ปฐมพยาม
บาลและให้บริการ
ด้านสุขภาพ
อนามัยแก่
นักเรียน ครูและ
บุคลากรของ
เพียงพอ 

๒ กฬีา-กรีฑาสีภายใน
โรงเรียนต้านยา 
เสพติด 

มฐ.ที่ ๑๔ ตบช. 
๑ – ๕ 

๑. เพื่อให้นกัเรียน
ได้รับการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ ์สังคม
และสติป๎ญญา 
๒. เพื่อปลกูฝ๎งให้
นักเรียนมวีินัยใน
ตนเองมีน้ าใจนกักฬีา 
รู้แพ้  
รู้ชนะ รูอ้ภัย 
ตลอดจนสร้างความ
รัก สามัคคีในหมู่
คณะ 
๓. เพือ่ส่งเสรมิให้
นักเรียนได้ออกก าลัง
กาย มีสุขภาพที่
สมบูรณ์แข็งแรง รูจ้ัก
การใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชน์และ
ห่างไกลจากยาเสพ
ติด 

๑. นักเรียนไดร้ับ
การพัฒนา
ทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ ์
สังคมและ
สติป๎ญญา 
๒. นักเรียนมีวินัย
ในตนเอง มนี้ าใจ
นักกีฬา รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย 
ตลอดจนสร้าง
ความรกั สามัคคี
ในหมู่คณะ 
๓. นักเรียนไดอ้อก
ก าลังกาย มี
สุขภาพที่สมบรูณ์
แข็งแรง รูจ้ักการ
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชนแ์ละ
ห่างไกลจากยา
เสพติด 

  ๑. นักเรียน
ทุกคนได้
คะแนนในการ
ประเมนิการ
พัฒนาทางด้าน
ร่างกาย จติใจ 
อารมณ์ สังคม
และสติป๎ญญา 
ไม่น้อยกว่า รอ้ย
ละ ๘๐ ของ
คะแนนเตม็ ๒. 
นักเรียนมีความ
พึงพอใจในการ
เข้ารว่มกจิกรรม 
โดยเฉลี่ยไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ ๘๐  
  ๓. โรงเรียนได้
ตัวแทนนกักีฬา
เข้ารว่มแข่งขนั 
 

๑. นักเรียนทุก
คนได้คะแนนใน
การประเมนิ
การพัฒนา
ทางด้าน
ร่างกาย จติใจ 
อารมณ์ สังคม
และสติป๎ญญา 
ร้อยละ ๘๐ 
ของ 
คะแนนเตม็ 
๒. นักเรียนมี
ความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วม
กิจกรรม โดย
เฉลี่ยรอ้ยละ 
๘๐  
๓. โรงเรียนได้
ตัวแทนนกักีฬา
เข้ารว่มแข่งขนั
กีฬาจังหวัด 
และกฬีา
ท้องถิ่น ที่ม ี
 

นักเรียนมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย จติใจ 
อารมณ์ สังคมและ
สติป๎ญญา นักเรียน
ส่วนหนึ่งมีทกัษะ
ด้านกฬีาในระดับดี
จนสามารถเป็น
ตัวแทนเข้ารว่มการ
แข่งขนักฬีา 
ประเภทต่างๆ ได้ 
ส่งผลให้ทั้งกฬีา 
และนกัเรียนอืน่ๆ 
ห่างไกลจากยาเสพ
ติดทกุประเภท 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ ที ่

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

     กีฬาจังหวัด 
และกีฬา
ท้องถิ่น ได้รับ
รางวัลไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 
  ๔. โรงเรียนมี
สถิติที่นักเรียน
ไม่ติดยาเสพติด 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ความสามารถ 
ได้รับรางวัล
ร้อยละ ๖๐ 
ของประเภท
กีฬาที่เข้าร่วม
การแข่งขัน 
๔. โรงเรียนมี
สถิติที่นักเรียน
ไม่ติดยาเสพ
ติด ร้อยละ 
๑๐๐ ของ
นักเรียน
ทั้งหมด 

 

๓ รณรงค์ ควบคุม 
และปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

มฐ.ที่ ๑๔ 
ตบช. ๑ – ๕ 

๑. เพื่อให้มีการ
ส ารวจและท าลาย
แหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒. เพื่อปูองกัน
และลดป๎ญหาการ
แพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออก 
๓. เพื่อให้นักเรียน 
ครู และบุคลากร
ของโรงเรียนมี
ส่วนร่วมในการ
ปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

นักเรียน ครู 
และบุคลากร
ของโรงเรียนมี
ส่วนร่วมในการ
ปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 
และรวมเดิน
รณรงค์ เพื่อ
ปูองกันและลด
ป๎ญหาพร้อม
ท าลายแหล่ง
เพาะพันธุย์ุง 

ร้อยละ ๙๐ 
ของนักเรียนมี
ความรู้ เข้าใจ 
และตระหนัก
ในการปูองกัน
โรค
ไข้เลือดออก      

นักเรียน ครู 
และบุคลากร
ของโรงเรียนมี
ส่วนร่วมใน
การปูองกัน
โรค
ไข้เลือดออก 
และรวมเดิน
รณรงค์ เพื่อ
ปูองกันและลด
ป๎ญหาพร้อม
ท าลายแหล่ง
เพาะพันธุย์ุง 

นักเรียน ครู และ
บุคลากรของ
โรงเรียนมีส่วน
ร่วมในการ
ปูองกันโรค
ไข้เลือดออก และ
รวมเดินรณรงค์ 
เพื่อปูองกันและ
ลดป๎ญหาพร้อม
ท าลายแหล่ง
เพาะพันธุย์ุง 

๔ อย.น้อยในโรงเรียน มฐ.ที่ ๑๔ 
ตบช. ๑ – ๕ 

๑. เพื่อให้อาหารใน
โรงเรียนของเรา
สะอาดและแน่ใจว่า
จะไม่เป็นอันตราย
ต่อนกัเรียน คณะครู
หรือผูท้ี่ได้รับการ
บริโภคอาหารใน
โรงเรียน 
๒. เพื่อให้นกัเรียน
ได้รับความรู้ต่าง ๆ 
เกี่ยวกับลักษณะ
สารต่าง ๆ ทีม่ี
ผลกระทบตอ่
ร่างกาย 
๓. เพื่อให้นกัเรียน
ตระหนกัและเห็น
ประโยชน์ของการ 

นักเรียนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๙๐ รู้จกั
เลือกรับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน์ตอ่
ร่างกาย และรูจ้ัก
สารอนัตรายที่
เป็นส่วนผสมที่อยู่
ในอาหาร 
ตลอดจนสามารถ
ถ่ายทอดความรู้
ให้ผู้อื่นได ้
 

นักเรียนร้อยละ 
๙๐ รู้จักเลือก
รับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน์ตอ่
ร่างกาย และรูจ้ัก
สารอนัตรายที่
เป็นส่วนผสมที่
อยู่ในอาหาร 
ตลอดจน
สามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้ผู้อืน่ได ้
 

นักเรียนไม่ต่ า
กว่ารอ้ยละ ๙๐ 
รู้จักเลือก
รับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน์ตอ่
ร่างกาย และ
รู้จักสาร
อันตรายที่เป็น
ส่วนผสมที่อยู่ใน
อาหาร 
ตลอดจน
สามารถ
ถ่ายทอดความรู้
ให้ผู้อื่นได ้
 

นักเรียนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๙๐ รู้จกั
เลือกรับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน์ตอ่
ร่างกาย และรูจ้ัก
สารอนัตรายทีเ่ป็น
ส่วนผสมที่อยู่ใน
อาหาร ตลอดจน
สามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้ผู้อืน่ได ้
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 66 

 

 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ ที ่

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

   เลือกกนิอาหาร 
๔. เพื่อให้นกัเรียน
ได้รับความรูแ้ละ
สามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้ผู้อืน่ได้ 
“แบบพี่สอนน้อง” 

    

๕ ดนตรีต้านยาเสพ
ติด 

มฐ.ที่ ๙ 
ตบช. ๕ – ๖ 
มฐ.ที่ ๑๔ 
ตบช. ๓ – ๔ 
 

๑. เพื่อส่งเสรมิและ
พัฒนาความสามารถ
พิเศษด้านดนตรีให้
นักเรียน 
๒. นักเรียนใชเ้วลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด 
๓. เพื่อเตรียม
นักเรียนเป็นนกั
ดนตรขีองโรงเรียน 

โรงเรียนมีวงดนตรี 
อย่างน้อย ๑ วง 
และนกัเรียนไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ ๙๐ 
สนใจการเลน่ดนตรี 
รู้จักใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชน์  
มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

นักเรียนร้อยละ 
๙๐ มีความ
สนใจและมี
ความสามารถ
ในการเล่น
ดนตรี รู้จกัใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ มี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด  

โรงเรียนมีวง
ดนตรี อย่าง
น้อย ๑ วง และ
นักเรียนไมน่้อย
กว่ารอ้ยละ ๙๐ 
สนใจการเลน่
ดนตรี รู้จกัใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  
มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต
ที่ดี ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพ
ติด 

โรงเรียนมีวงดนตรี 
อย่างน้อย ๑ วง และ
นักเรียนไมน่้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ สนใจ
การเล่นดนตร ีรู้จกัใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  
มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

๖ อาหารกลางวัน มฐ.ที่ ๓ 
ตบช. ๓ 
มฐ.ที่ ๑ 
ตบช. ๑๐ 
 

๑. เพื่อให้นักเรียน
ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือในเรื่อง
อาหารกลางวัน 
๒. เพื่อให้นักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารตามหลัก
โภชนาการและมี
สุขนิสัยในการ
รับประทานอาหาร
อย่างถูกตอ้ง 
๓. เพื่อพัฒนาให้
นักเรียนมีน้ าหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานกรม
อนามัย 
๔. เพื่อให้นักเรียน
มีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์ 

๑. นักเรียนได้รับ
การดูแล
ช่วยเหลือในเรื่อง
อาหารกลางวัน 
๒. นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารและมีสุข
นิสัยในการ
รับประทาน
อาหารถกูต้อง 
๓. นักเรียนมี
น้ าหนัก สว่นสูง
ตามเกณฑ์
มาตรฐานกรม
อนามัย 
๔. นักเรียนมี
สมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

๑. นักเรียนทุก
คนได้
รับประทาน
อาหาร
กลางวันร้อย
ละ ๑๐๐ 
๒. นักเรียน 
ทุกคนมีความ
พึงพอใจใน
การ
รับประทาน
อาหารกลาง
วันที่สะอาดถกู
หลัก
โภชนาการ
และเพียงพอ 
ในระดับมาก 
๓. นักเรียนมี
น้ าหนัก 
ส่วนสูงตาม
เกณฑ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
๙๕ 
๔. นักเรียนม ี

๑. นักเรียน
ทุกคนได้
รับประทาน
อาหาร
กลางวันร้อย
ละ ๑๐๐ 
๒. นักเรียน 
ทุกคนมีความ
พึงพอใจใน
อาหารกลาง 
ในระดับมาก 
๓. นักเรียนมี
น้ าหนัก 
ส่วนสูงตาม
เกณฑ ์ผ่าน
เกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
 ๔. นักเรียน
มีสมรรถภาพ
ทางกายตาม
เกณฑ์ ที่
สถานศึกษา
ก าหนด 

๑. นักเรียนทุกคน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน
ร้อยละร้อย  
๒. นักเรียน ทุก
คนมีความพึง
พอใจในการ
รับประทาน
อาหารกลางวันที่
ถูกหลัก
โภชนาการและ
เพียงพอระดับ
มาก 
๓. นักเรียนมี
น้ าหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์ร้อยละ 
๙๕ 
๔. น.ร.มี
สมรรถภาพผ่าน
เกณฑ์ ๙๕ % 
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แนวทางท่ี ๑.๓ แนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ตามศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๒.๑ แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ ที ่

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการ
ประเมินเชิง

คุณภาพ 
และ

ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑ ฝึกอบรมสารวัตรนักเรียน มฐ.ที่ ๙ 
ตบช. ๑-๘ 
 
มฐ.ที่ ๑๑ 
ตบช. ๑-๒ 
 
 

๑. เพื่อให้สารวัตร
นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจขั้นตอน
การปฏิบัติงานได้
อย่างถูกตอ้ง 
๒. เพื่อให้สารวัตร
นักเรียนปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างทีด่ ี
๓. เพื่อให้สารวัตร
นักเรียนทุกคนมี
ความเข้าใจตรงกัน
และปฏิบัติงานเป็น
ทีมได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
๔. เพื่อให้สารวัตร
นักเรียนทุกคนมี
ความรกัสามัคคกีัน
ในหมู่คณะและ
มุ่งมั่นในการท างาน 

๑. สารวัตร
นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานได้
อย่างถูกตอ้ง 
๒. สารวัตร
นักเรียนปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี๓. สารวัตร
นักเรียนทุกคนมี
ความเข้าใจ
ตรงกนัและ
ปฏิบัติงานเป็น
ทีมได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
๔. สารวัตร
นักเรียนทุกคนมี
ความรกัสามัคค ี

๑.  สารวัตร
นักเรียนทุกคน
มีความรูเ้ข้าใจ
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่
ถูกตอ้งไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ 
๙๐ ของ
สารวัตร
นักเรียน
ทั้งหมด 
   ๒. สารวัตร
นักเรียนทุกคน
สามารถปฏิบัติ
ตน ตาม
ระเบียบวินัย
ของโรงเรียน
อย่างเคร่งครัด
เป็นแบบอย่าง 

๑.  สารวัตร
นักเรียนทุกคน
มีความรูเ้ข้าใจ
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่
ถูกตอ้งไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ 
๙๐ ของ
สารวัตร
นักเรียน
ทั้งหมด 
๒. สารวัตร
นักเรียนทุกคน
สามารถปฏิบัติ
ตน ตาม
ระเบียบวินัย
ของโรงเรียน
อย่างเคร่งครัด
เป็นแบบอย่าง 

๑.  สารวัตร
นักเรียนทุกคน
มีความรูเ้ข้าใจ
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่
ถูกตอ้ง  
๒. สารวัตร
นักเรียนทุกคน
สามารถปฏิบัติ
ตน ตาม
ระเบียบวินัย
ของโรงเรียน
อย่างเคร่งครัด
เป็น แบบอย่าง
ที่ด ี

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ ที ่

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ 

และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

     สมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๙๕ 

  

๑ ฝึกทักษะการคิดโดย
ใช้กีฬาหมากล้อม 

มฐ.ที่ ๑๒ 
ตบช. ๑-๒ 
 

    เพื่อให้
นักเรียนมีทักษะ
การคิดหลังจาก
การฝึกด้วยกีฬา
หมากล้อม 

นักเรียนมี
ทักษะการคิด
หลังจากการ
ฝึกด้วยกีฬา
หมากล้อม 

นักเรียนสามารถ
ใช้ทักษะการคิด
ผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด จากแบบ
ฝึกทักษะการคิดที่
ก าหนดให้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๐ 
ของจ านวน
นักเรียนที่ร่วม
กิจกรรม 

นักเรียน
สามารถผ่าน
เกณฑ์ท่ี
ก าหนด จาก
แบบฝึกทักษะ
การคิดที่
ก าหนดให้ 
ร้อยละ ๗๐ 
ของจ านวน
นักเรียนที่ร่วม
กิจกรรม 

นักเรียนเกิด
ทักษะการคิด
หลังจากที่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
กีฬาหมากลอ้ม 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ ที ่

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการ
ประเมินเชิง

คุณภาพ 
และ

ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

   ๕. เพื่อให้นกัเรียน
อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
 

กันในหมู่คณะ 
 

ที่ดี ได้  
ร้อยละ ๑๐๐ 

ที่ดี ได้ รอ้ยละ 
๑๐๐ 
 

 

๒ ฝึกอบรมระเบียบวินัย มฐ.ที่ ๙ 
ตบช. ๑-๘ 
มฐ.ที่ ๑๑ 
ตบช. ๑-๒ 
 
 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ระเบียบวินัยต่อ
ตนเอง ผู้อืน่ และ
สังคม 
๒. เพื่อให้ ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ทั้ง ๘  ด้าน 
 

๑. นักเรียนไม่ต่ า
กว่ารอ้ยละ ๙๐ 
มีระเบียบวินัยตอ่
ตนเอง ผู้อืน่และ
สังคม 
๒. นักเรียน
กลุ่มเปูาหมาย 
ทุกคนผ่านเกณฑ์
การประเมนิ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์
 

๑. ผู้เรียน
เปูาหมาย ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมนิ ด้าน
การมรีะเบียบ
วินัยต่อตนเอง 
ผู้อื่น และ
สังคม ไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 
๙๐  
๒. ผู้เรียน
เปูาหมายผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมนิ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ทั้ง 
๘ ด้าน ไม่นอ้ย
กว่า 
ร้อยละ ๑๐๐   
 

๑. นักเรียนไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 
๙๐ มีระเบียบ
วินัยต่อตนเอง 
ผู้อื่นและสังคม 
๒. นักเรียน
กลุ่มเปูาหมาย 
ทุกคนผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมนิ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์
   

๑. นักเรียนไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 
๙๐ มีระเบียบ
วินัยต่อตนเอง 
ผู้อื่นและสังคม 
๒. นักเรียน
กลุ่มเปูาหมาย 
ทุกคนผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมนิ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ ที ่

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๓ วันส าคัญของชาต ิ
กิจกรรม 
 -วันไหว้คร ู
 -วันแม่แห่งชาต ิ
 -วันพอ่แห่งชาต ิ
 -วันเด็กแห่งชาต ิ

มฐ.ที่ ๑ 
ตบช. ๑-๑๐ 
มฐ.ที่ ๖ 
ตบช. ๑-๒ 
 มฐ.ที่ ๙ 
ตบช. ๑-๘ 
 

๑. เพื่อให้นกัเรียน
เห็นความส าคญั
ของวนัส าคัญของ
ชาติ กอ่ให้เกดิ
ความรกัชาติ 
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 
 ๒. เพื่อปลกูฝ๎ง
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ให้แก่
นักเรียน 

๑. นักเรียนเห็น
ความส าคัญของ
วันส าคัญของชาติ 
ก่อให้เกิดความรกั
ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 
 ๒. นักเรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

นักเรียนทุกคนมี
ความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วม
กิจกรรมวนั
ส าคัญของชาติ 
ที่ท าให้เกิด
ความรกัชาติ 
ศาสนาและ
พระมหากษัตริ
ย์ ตลอดจนการ
ได้ปลูกฝ๎ง
คุณธรรม 
จริยธรรม ใน
ระดับมาก 

นักเรียนทุก
คนมีความพึง
พอใจในการ
เข้ารว่ม
กิจกรรมวนั
ส าคัญของ
ชาติ ทีท่ าให้
เกิดความรกั
ชาติ ศาสนา
และ
พระมหากษัต
ริย์ ตลอดจน
การได้ปลูกฝ๎ง
คุณธรรม 
จริยธรรม ใน
ระดับมาก 

 นักเรียนเห็น
ความส าคัญของวนั
ส าคัญของชาติ 
ก่อให้เกิดความรกั
ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 
 และมีคณุธรรม 
จริยธรรมรวมทั้ง
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

๔ พัฒนาประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

มฐ.ที่ ๙ 
ตบช. ๑-๘ 
มฐ.ที่ ๑๑ 
ตบช. ๑-๓ 
มฐ.ที่ ๑๒ 
ตบช. ๑-๒ 

๑. เพื่อให้นกัเรียน
ทุกคนได้มีความรู้
เรื่องการปกครอง
ในระบอบ
ประชาธิปไตย 
อันมี
พระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 
๒. เพื่อให้นกัเรียน
ปฏิบัติตัวได้อย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสม
ตามบทบาทและ
หน้าที่ของตนเอง 

๑. นักเรียนทุกคน
ได้มีความรูเ้รือ่ง
การปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
อันมี
พระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 
๒. นักเรียนปฏิบัติ
ตัวได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมตาม
บทบาทและหน้าที ่

๑. นักเรียนทุก
คนสามารถท า
คะแนนจาก
แบบทดสอบ 
เรื่อง
ประชาธิปไตย
ได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๕ 
ของคะแนนเต็ม 
๒. นักเรียนทุก
คนผ่านเกณฑ์
การประเมนิที่
ก าหนด ด้าน
การปฏิบัติตน
เหมาะสมตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

๑. นักเรียน
ทุกคน
สามารถท า
คะแนนจาก
แบบทดสอบ 
เรื่อง
ประชาธิปไต
ยได้ สูงกว่า
ร้อยละ ๖๕ 
ของคะแนน
เต็ม 
๒. นักเรียน
ทุกคนผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมนิที่
ก าหนด ด้าน
การปฏิบัติตน
เหมาะสม
ตามระบอบ
ประชาธิปไต
ย 

นักเรียนมีความรู้และ
ความเข้าใจใน
ระบอบ
ประชาธิปไตยและ
สามารถปฏิบัติตนใน
ระบอบ
ประชาธิปไตยได้
ถูกตอ้ง เหมาะสม 

๕ นศท.อาสาพัฒนา มฐ.ที่ ๖ 
ตบช. ๑-๒ 
มฐ.ที่ ๙ 
ตบช. ๑-๘ 
มฐ.ที่ ๑๒ 
ตบช. ๑-๒ 
มฐ.ที่ ๑๓ 
ตบช. ๑-๒ 

๑. เพื่อฝกึทกัษะ
ในการท างาน
ร่วมกับผู้อืน่ 
๒. เพื่อปลกูฝ๎ง
จิตส านกึในการ
อนรุักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดลอ้ม 

๑. นศท.ทกุคนมี
ทักษะในการ
ท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 
๒. นศท.ทกุคนมี
จิตส านกึในการ
อนรุักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดลอ้ม 

นักศกึษาวิชา
ทหาร ไมน่้อย
กว่ารอ้ยละ ๘๐ 
มีทกัษะในการ
ท างานร่วมกับ
ผู้อื่น และมี
จิตส านกึในการ
อนรุักษ์และ
พัฒนา
สิ่งแวดลอ้ม 

นักศกึษาวิชา
ทหาร ร้อย
ละ ๘๐ มี
ทักษะในการ
ท างาน
ร่วมกับผู้อืน่ 
และมี
จิตส านกึใน
การอนรุักษ์
และพัฒนา
สิ่งแวดลอ้ม 

นักศกึษาวิชา มี
ทักษะในการท างาน
ร่วมกับผู้อืน่ และมี
จิตส านกึในการ
อนรุักษ์/พัฒนา
สิ่งแวดลอ้ม 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ ที ่

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๖ สายใย ป๎นน้ าใจ สู่บ้านพกั
คนชรา 

มฐ.ที่ ๙ 
ตบช. ๑-๕ 
มฐ.ที่ ๑๒ 
ตบช. ๑-๒ 
มฐ.ที่ ๑๔ 
ตบช. ๓ 
 
 

๑. เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนมีคณุธรรม
จริยธรรมและ
ค่านิยมที่ดีงาม 
๒. เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนมีความ
กตัญํูตอ่บิดา 
มารดา 
๓. เพื่อให้นกัเรียน
ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
การณ์ผู้สงูอายุ 
๔. เพื่อเติมก าลังใจ
ให้ผู้สูงวัยมี
ความสุข 

๑. นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม
และมีค่านิยมที่ดี
งาม 
๒. นักเรียนมีความ
กตัญํูตอ่บิดา
มารดาหรอืผู้มี
พระคุณ 
๓.นักเรียนได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับ
ผู้สูงอายุ 
๔. เพื่อเติมก าลังใจ
ให้ผู้สูงวัยมี
ความสุข 
 

นักเรียน อบจ. 
บ้านตลาด
เหนือ มีความ
กตัญํูตอ่ บิดา
มารดาหรอืผู้มี
พระคุณ 

นักเรียน อบจ. 
บ้านตลาด
เหนือ มีความ
กตัญํูตอ่ บิดา
มารดาหรอืผู้มี
พระคุณ 

๑. นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม
และมีค่านิยมที่ดี
งาม 
๒. นักเรียนมีความ
กตัญํูตอ่บิดา
มารดาหรอืผู้มี
พระคุณ 
๓. นักเรียนได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับ
ผู้สูงอายุ 
๔. เพื่อเติมก าลังใจ
ให้ผู้สูงวัยมีความสุข 

๗ ส่งเสริมสขุภาพนกัเรียน
ด้วยเทคนิค 
เต้าเตอ๋ซ่ินซี 

มฐ.ที่ ๑๔ 
ตบช. ๑-๔ 
 

๑. เพื่อให้นกัเรียน
มีสุขภาพทีแ่ข็งแรง
ทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 
๒. เพื่อให้นกัเรียน
มีคุณธรรม
จริยธรรม และจติ
อาสา 

๑. นักเรียนมี
สุขภาพทีแ่ข็งแรง
ทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 
๒. นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม 
และจิตอาสา 

นักเรียนร้อย
ละ ๙๐ ของ
กลุ่มเปูาหมาย
มีสุขภาพที่
แข็งแรงมี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ที่ด ี

นักเรียนร้อยละ 
๙๐ ของ
กลุ่มเปูาหมาย 
มีสุขภาพที่
แข็งแรงมี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ที่ด ี

นักเรียน
กลุ่มเปูาหมายมี
สุขภาพทีแ่ข็งแรงมี
คุณลกัษณะอันพึง
ประสงค์ที่ด ี

๘ สานสัมพนัธ์ บ้านโรงเรียน 
 -กิจกรรมป๎จฉิมนิเทศ 
 -กิจกรรมสานฝ๎น  
วันส าเร็จ 
 -กิจกรรมปฐมนเิทศ 

มฐ.ที่ ๑๑ 
ตบช. ๑-๓ 
มฐ.ที่ ๑๒ 
ตบช. ๑-๒ 
 

๑. เพื่อให้นกัเรียน
สามารถปฏิบัติตน
ได้ถูกต้องตาม
กฎระเบียบของ
โรงเรียน และอยู่
ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
๒. เพื่อให้นกัเรียน
ได้ตระหนกัถึง
ความส าคัญของ
การศกึษา 
๓. เพื่อให้ครู 
นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน 
มีความสัมพนัธท์ี่ดี
ต่อกนั 

๑. นักเรียน
กลุ่มเปูาหมาย ทุก
คนรับทราบ
ข้อตกลง 
กฎระเบียบร่วมกัน
และสามารถ
ปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบของ
โรงเรียนได้อย่าง
ถูกตอ้ง 
๒. นักเรียนกลุ่ม 
เปูาหมายทุกมี
ความภาคภูมิใจ มี
เจตคตทิี่ดี มีความ
ผูกพันตอ่
สถานศกึษา 
๓. ครู นกัเรียน 
และผู้ปกครอง  

๑. นักเรียน
กลุ่มเปูาหมาย 
ทุกคนรับทราบ
ข้อตกลง 
กฎระเบียบ
ร่วมกันและ
สามารถปฏิบัติ
ตนตาม
กฎระเบียบ
ของโรงเรียนได้
อย่างถูกตอ้ง 
๒. นักเรียน
กลุ่ม 
เปูาหมายทุกมี
ความ
ภาคภูมิใจ มี
เจตคตทิี่ดี ม ี
 

๑. นักเรียน
กลุ่มเปูาหมาย 
ทุกคนรับทราบ
ข้อตกลง 
กฎระเบียบ
ร่วมกันและ
สามารถปฏิบัติ
ตนตาม
กฎระเบียบ
ของโรงเรียนได้
อย่างถูกตอ้ง 
๒. นักเรียน
กลุ่ม 
เปูาหมายทุกมี
ความ
ภาคภูมิใจ มี
เจตคตทิี่ดี ม ี 

๑. นักเรียน
กลุ่มเปูาหมาย ทุก
คนรับทราบ
ข้อตกลง 
กฎระเบียบร่วมกัน
และสามารถปฏิบัติ
ตนตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียนได้
อย่างถูกตอ้ง 
๒. นักเรียน
กลุ่มเปูาหมายทุกมี
ความภาคภูมิใจ มี
เจตคตทิี่ดี มีความ
ผูกพัน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ ที ่

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ 

และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตัง้ไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๘    ชุมชนมี
ความสัมพนัธ์ทีด่ี
ต่อโรงเรียน 

ความผูกพนัตอ่
สถานศกึษา 
๓. ครู นกัเรียน 
และผู้ปกครอง 
ชุมชนมี
ความสัมพนัธ์ที่
ดีต่อโรงเรียน 

ความผูกพนัตอ่
สถานศกึษา 
๓. ครู นกัเรียน 
และผู้ปกครอง 
ชุมชนมี
ความสัมพนัธ์ที่
ดีตอ่โรงเรียน 
 

ต่อสถานศึกษา 
๓. ครู นกัเรียน 
และผู้ปกครอง 
ชุมชนมี
ความสัมพนัธ์ทีด่ี
ต่อโรงเรียน 

๙ ตามรอยพ่อ เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 -กิจกรรมอบรม
พนักงานธนาคาร
โรงเรียน 
 -กิจกรรมธนาคารขยะรี
ไซเคิล 
 -กิจกรรมสร้างจิตอาสา
พัฒนา สิ่งแวดล้อม 
-กิจกรรมการอนุรักษ์
พลังงาน 
 

มฐ.ที่ ๑๓ 
ตบช. ๑-๒ 
 
มฐ.ที่ ๑๕ 
ตบช. ๑-๒ 
 
 
 

๑. เพื่อฝึกฝนให้
นักเรียนรู้
หลักการบริหาร
และบริการที่
ถูกต้อง 
๒. เพื่อให้
นักเรียนเกิด
ความตระหนักใน
ป๎ญหา
สิ่งแวดล้อม และ
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และเห็น
คุณค่า
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมด้วย
จิตอาสา 
๓. เพื่อสร้าง
นักเรียนแกนน า
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
สามารถเผยแพร่
ความรู้
ประสบการณ์
และสร่าง
เครือข่ายการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและ
ชุมชน 
๔. เพื่อให้
นักเรียนมีความ
รับผิดชอบใน
สภาวะแวดล้อม
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาโรงเรียน
ให้สวยงามน่าอยู ่

๑. นักเรียน
กลุ่มเปูาหมายรู้
หลักการบริหาร
และการบริการที่
ถูกต้อง 
๒. นักเรียนไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๙๐ 
มีความรู้ในเร่ือง
ของการคัดแยก
ขยะ และมี
รายได้เสริมจาก
การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับ
ขยะ 
๓. นักเรียนไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๙๐ 
มีความรู้ เข้าใจ 
ตระหนักและมี
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติ 

๑. นักเรียน
กลุ่มเปูาหมาย
รู้หลักการ
บริหารและ
การบริการที่
ถูกต้อง 
๒. นักเรียนไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 
๘๕ มีความรู้
ในเรื่องของ
การคัดแยก
ขยะ และมี
รายได้เสริม
จากการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
ให้กับขยะ 
๓. นักเรียนไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 
๘๕ มีความรู้ 
เข้าใจ 
ตระหนักและมี
จิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติ 

๑. นักเรียน
กลุ่มเปูาหมาย
รู้หลักการ
บริหารและ
การบริการที่
ถูกต้อง 
๒. นักเรียนไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 
๙๐ มีความรู้
ในเรื่องของ
การคัดแยก
ขยะ และมี
รายได้เสริม
จากการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
ให้กับขยะ 
๓. นักเรียนไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 
๙๐ มีความรู้ 
เข้าใจ 
ตระหนักและมี
จิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติ 

๑. นักเรียน
กลุ่มเปูาหมายรู้
หลักการบริหาร
และการบริการที่
ถูกต้อง 
๒. นักเรียนไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๙๐ 
มีความรู้ในเร่ือง
ของการคัดแยก
ขยะ และมี
รายได้เสริมจาก
การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับ
ขยะ 
๓. นักเรียนไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๙๐ 
มีความรู้ เข้าใจ 
ตระหนักและมี
จิตส านึกในการ
อนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ ที ่

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ 

และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑๐ พัฒนางานเสรมิสร้างวินัย มฐ.ที่ ๑๓ 
ตบช. ๑-๒ 
มฐ.ที่ ๕ 
ตบช. ๔ 
มฐ.ที่ ๑ 
ตบช. ๑-๒ 
 

เพื่อน าวัสดอุุปกรณ์
มาด าเนนิงาน 
จัดท าเอกสาร
ส าหรับครู และ
นักเรียน การจัดเก็บ
บันทึกข้อมูลและ
จัดระบบในงาน
เสริมสร้างวนิัย 
รวมทั้งด าเนิน
กิจกรรมทีเ่กี่ยวข้อง
กับงานเสริมสร้าง
วินัยทกุกจิกรรม 

การด าเนนิงาน
ของงาน
เสริมสร้างวนิัยมี
ประสิทธภิาพเป็น
ที่พงึพอใจของผูท้ี่
ใช้บริการ 

ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
ต่อการ
ด าเนนิงานของ
งานเสริมสร้าง
วินัย ใน
ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 

ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
ต่อการ
ด าเนนิงานของ
งานเสริมสร้าง
วินัย ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก 

งานเสริมสร้างวินัย
มีประสทิธิภาพ
เป็นที่พึงพอใจของ
ผู้ที่ใช้บริการ 
 

๑๑ พัฒนาพฤตกิรรมนักเรียน มฐ.ที่ ๑ 
ตบช. ๕ 
มฐ.ที่ ๕ 
ตบช. ๔ 
มฐ.ที่ ๙ 
ตบช. ๑ 
 

๑. เพื่อให้นกัเรียน 
ทราบและเข้าใจใน
กฎระเบียบของ
โรงเรียน 
๒. เพื่อให้นกัเรียน
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของทาง
โรงเรียนได้ถกูต้อง 
๓. เพื่อให้นกัเรียน
ได้ตระหนกัถึง
กฎระเบียบของ
โรงเรียนทีน่ักเรียน
ต้องปฏิบัติ 

นักเรียน
กลุ่มเปูาหมายไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 
๘๐ เข้าใจใน
กฎระเบียบของ
โรงเรียน และ
สามารถปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียนได้
อย่างถูกตอ้ง 

นักเรียน
กลุ่มเปูาหมาย
ทุกคนเข้าใจใน
กฎระเบียบของ
โรงเรียน และ
สามารถปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียนได้
อย่างถูกตอ้ง 

นักเรียน
กลุ่มเปูาหมายไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 
๘๐ เข้าใจใน
กฎระเบียบของ
โรงเรียน และ
สามารถปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียนได้
อย่างถูกตอ้ง 

นักเรียน
กลุ่มเปูาหมายไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 
๘๐ เข้าใจใน
กฎระเบียบของ
โรงเรียน และ
สามารถปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียนได้
อย่างถูกตอ้ง 

 
๒.๒  กลยุทธ์การส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ ที ่

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การเขียนโปรแกรม
พัฒนาหุ่นยนต์” 
 

มฐ.ที่ ๓ 
ตบช. ๔ 
มฐ.ที่ ๕ 
ตบช. ๓ 
 

๑. เพื่อส่งเสรมิการ
สร้างความรู้ให้
นักเรียนสามารถ
พัฒนาเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ได้ 
๒. เพื่อให้เดก็
นักเรียนได้เพิม่
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ในการ
ประกอบหุ่นยนต์
และการเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ควบคุมหุ่นยนต ์

๑. นักเรียนมี
ความรู้ สามารถ
พัฒนาเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ได้ 
๒. นักเรียนมี
ประสบการณ์ใน
การประกอบ
หุ่นยนต์และการ
เขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ควบคุมหุ่นยนต ์
๓. นักเรียนมี
ทักษะและ
ความคิดรเิริ่มใน 

 ๑. น.ร. ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมนิในการ
พัฒนา
เทคโนโลยี
หุ่นยนต์ได้ ไม่
น้อยกว่ารอ้ย
ละ ๙๐  
๒ น.ร. ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมนิการ
ประกอบ
หุ่นยนต์และ
การเขียน  

๑. นักเรียน
สามารถผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมนิในการ
พัฒนา
เทคโนโลยี
หุ่นยนต์ได้ 
ร้อยละ ๙๐ 
ของจ านวน
นักเรียน
เปูาหมาย
ทั้งหมด 
 ๒. นักเรียน
ผ่านเกณฑ์การ 

นักเรียน มีความรู้
ความสามารถ และ
ทักษะในการพัฒนา
เทคโนโลยีหุ่นยนต ์ใน
การประกอบหุ่นยนต์
และเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ควบคุม
หุ่นยนต ์
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ ที ่

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ 

และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑   ๓. เพื่อเสริม
ทักษะและ
ความคิดริเริ่มใน
การพัฒนาการ
สร้างหุ่นยนต์ 

การพัฒนาการ
สร้างหุ่นยนต์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐  
๓. น.ร.มี
ความรู้และ
ความเข้าใจ
ในการ
พัฒนา
หุ่นยนต์ ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๗๐ 

ประเมินใน
การประกอบ
หุ่นยนต์และ
การเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
ร้อยละ ๘๐ 
ของจ านวน
นักเรียน
เปูาหมาย
ท้ังหมด  
๓. นักเรียน
เปูาหมายมี
ความรู้และ
ความเข้าใจ
ในการ
พัฒนา
เทคโนโลยี
หุ่นยนต์ ร้อย
ละ ๗๐ ของ
จ านวน
นักเรียน
เปูาหมาย
ท้ังหมด 

 

๒ ฝึกอบรมและบูรณา
การการเรียนการสอน
กับแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียนโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ 

มฐ.ที่ ๖ 
ตบช. ๑-๒ 
มฐ.ที่ ๑๐ 
ตบช. ๑-๔ 
 

     เพื่อส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ 

นักเรียนเกิด
ทักษะการ
เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ 

นักเรียนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 
สามารถท า
คะแนนจาก
แบบทดสอบ
ได้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
๗๐  

นักเรียนมี
องค์ความรู้
และทักษะ
กระบวนการ
ในด้านต่างๆ 
เพิ่มขึ้น 

นักเรียนมีองค์
ความรู้และ
ทักษะ
กระบวนการ
ในด้านตา่งๆ 
เพิ่มขึ้น 
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๒.๓  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้อง
กับ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ ที ่

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการ
ประเมินเชิง

คุณภาพ 
และ

ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑ ยุวเกษตรน้อย มฐ.ที่ ๑ 
ตบช. ๓-๑๐ 
มฐ.ที่ ๕ 
ตบช. ๑-๖ 
มฐ.ที่ ๑๐ 
ตบช. ๑-๓ 
มฐ.ที่ ๑๒ 
ตบช. ๑-๒ 
 
 
 

๑. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนระดับ
ปฐมวัยมีความรู ้
และทักษะ ในการ
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียน 
๒. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนระดับ
ปฐมวัยมีทักษะ และ
เกิดประสบการณ์
ตรงในการปลูกผัก
สวนครัว ด้วยตนเอง 
๓. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนระดับ
ปฐมวัยได้รู้จักการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น
และรู้จักการ
แก้ป๎ญหาเฉพาะ
หน้าได้อย่าง
เหมาะสมกับวัยและ
รู้จักการรอคอย
ตามล าดับก่อน-หลัง 
๔. เพื่อพัฒนา
นักเรียนระดับ
ปฐมวัยให้เกิดทักษะ
กระบวนการคิด
อย่างเป็นขั้นตอน
และรู้จักการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันเกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงาน
ของตนเองและผู้อื่น 

๑. นักเรียน
ระดับปฐมวัยมี
ความรู้ และ
ทักษะ การ
อนุรักษ์และ
พัฒนา
สิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียน 
๒. นักเรียน
ระดับปฐมวัยมี
ทักษะ และเกิด
ประสบการณ์
ตรงในการปลูก
ผักสวนครัว  
๓. นักเรียน
ระดับปฐมวัยได้
รู้จักการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นและ
แก้ป๎ญหาเฉพาะ
หน้าได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย 
รู้จักการรอคอย
ตามล าดับก่อน-
หลัง 
๔. นักเรียน
ระดับปฐมวัย
เกิดทักษะ
กระบวนการคิด
อย่างเป็น
ขั้นตอนและ
รู้จักการ
ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันเกิด
ความภาคภูมิใจ
ในผลงานของ
ตนเองและผู้อื่น 

๑. นักเรียนระดับ
ปฐมวัยร้อยละ ๙๐ 
สามารถตอบค าถาม
ครู การรักษา
สิ่งแวดล้อมและการ
มีทักษะในการรักษา
สิ่งแวดล้อมได้ 
๒. นักเรียนระดับ
ปฐมวัยไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๙๐ มีทักษะ
ในการปลูกผักสวน
ครัวได้ 
 ๓. นักเรียนระดับ
ปฐมวัย สามารถ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน การ
แก้ป๎ญหาเฉพาะหน้า 
การท างานร่วมกับ
ผู้อื่น และการรู้จัก
การรอ ตามล าดับ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
๗๐  
๔. นักเรียนระดับ
ปฐมวัย สามารถ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน เกี่ยวกับ
การใช้ทักษะใน
กระบวนการคิด การ
ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน และความ
ภาคภูมิใจในผลงาน
ของตัวเองและผู้อื่น 

๑. นักเรียน
ระดับปฐมวัย
ร้อยละ ๙๐ 
ตอบค าถามครู 
เกี่ยวกบัการ
รักษา
สิ่งแวดล้อมและ
การมีทักษะใน
การรักษา
สิ่งแวดล้อมได้ 
๒. นักเรียน
ระดับปฐมวัย
ร้อยละ ๙๐ มี
ทักษะในการ
ปลูกผักสวนครัว
ได้เป็นอย่างดี  
๓. นักเรียน 
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
เกี่ยวกบัการ
แก้ป๎ญหาเฉพาะ
หน้า การ
ท างานร่วมกับ
ผู้อื่น และการ
รูจ้ักการรอ 
ตามล าดับ ร้อย
ละ ๗๐ ของ
นักเรียนทั้งหมด 
๔. นักเรียน
ระดับปฐมวัย 
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
เกี่ยวกบัการใช้
ทักษะใน
กระบวนการคิด 
การช่วยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน 
และความ
ภาคภูมิใจใน
ผลงานของ
ตัวเองและผู้อื่น 
๗๐ % 

นักเรียน
ระดับ
ปฐมวัยมี
องค์ความรู้
และทักษะ
ในการรักษา
สิ่งแวดล้อม 
สามารถปลูก
ผักได้ด้วย
ตัวเอง รู้จัก
การท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 
รู้จักการรอ
ล าดับ และ
เกิดทักษะ
กระบวนการ
คิดอย่างเป็น
ขั้นตอน 
ช่วยเหลือ
เพื่อน 
ภาคภูมิใจใน
ผลงานของ
ตนเองและ
ผู้อื่น 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 75 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ ที ่

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการ
ประเมินเชิง

คุณภาพ 
และ

ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๒ โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

มฐ.ที่ ๘ 
ตบช. ๑-๒ 
มฐ.ที่ ๕ 
ตบช. ๑-๖ 
มฐ.ที่ ๖ 
ตบช. ๑-๒ 
มฐ.ที่ ๙ 
ตบช. ๗-๘ 
มฐ.ที่ ๑๓ 
ตบช. ๑-๒ 
 
 
 

๑.เพื่อส่งเสริมให้
สวนพฤกษศาสตร์
เป็นแหล่งที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของ
นักเรียนและ
บูรณาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ได้  
๒. เพื่อให้นักเรียน
มีความรักและเห็น
คุณค่าของพืช
พรรณไม้ 

๑. สวน
พฤกษศาสตร์
เป็นแหล่งที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน
และบูรณาการ
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ได้  
๒. นักเรียนมี
ความรักและ
เห็นคุณค่าของ
พืชพรรณไม้ 

นักเรียนมี
ความรู้จริง
เกี่ยวกบั
ความสัมพันธ์
ของพืชกับ
ป๎จจัยทาง
ชีวภาพและ
กายภาพและ
น าความรู้ 
ประสบการณ์
ไปใช้
ประโยชน์ 
เห็นคุณค่า
ของพรรณไม้
และโรงเรียน
เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการ
ด าเนินชีวิต 

นักเรียนมี
ความรู้จริง
เกี่ยวกบั
ความสัมพัน
ธ์ของพืชกับ
ป๎จจัยทาง
ชีวภาพและ
กายภาพและ
น าความรู้ 
ประสบการ
ณ์ไปใช้
ประโยชน์ 
เห็นคุณค่า
ของพรรณไม้
และโรงเรียน
เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการ
ด าเนินชีวิต 

โรงเรียนกับ
ชุมชน เกิด
ความร่วมมือ
กันจนท าให ้
โรงเรียนได้รับ
ปูาย 
พระราชทาน
ของสมเด็จ
พระเทพฯ 
และโรงเรียน
ยังเป็น
แหล่งข้อมูล
พืชพรรณและ
ภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่น 
 

 
 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๓.๑ แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การสรรหาครู และบุคลากรให้ตรงกบัสายงาน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ ที ่

วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ผลการ
ประเมินเชิง

คุณภาพ 
และ

ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑ พัฒนาการก าหนดกรอบ
อัตราก าลังครูและบุคลากร 

มฐ.ที่ ๒ 
ตบช. ๑-๓ 
 

๑. เพื่อสรรหาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาให้
ครบและตรงตาม
ความต้องการ 

สรรหาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ได้ครบและตรง
ตามความ
ต้องการ 

๑. มีครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ตรงตามความ
ต้องการของ
งานไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
๙๐ 

สรรหาครู
และบุคลากร
ทางการ
ศึกษาได้ครบ
และตรงตาม
ความ
ต้องการ 

สรรหาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ได้ครบและ
ตรงตามความ
ต้องการ 
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๓.๒ กลยุทธ์การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ ที ่

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ 

และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 
ต่อ 

พัฒนาการก าหนดกรอบ
อัตราก าลังครูและ
บุคลากร 

 ๑. เพื่อส่งเสริมให้
ครูฯ มีทักษะการ
แก้ป๎ญหาการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วย  
“นวัตกรรมทาง
การศึกษา”  
๒. เพื่อพัฒนาให้
ครูฯ น า
ประสบการณ์
ตรงที่ได้รับมา
สังเคราะห์ใช้กับ
การพัฒนาผู้เรียน 

ครูฯ มีทักษะ
การแก้ปญ๎หา
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วย  
“นวัตกรรมทาง
การศึกษา”  
 

๑. ครูฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๙๐ 
สามารถสรุปการ
ใช้ทักษะการ
แก้ป๎ญหาการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ ด้วย 
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 
๒. ครูฯสามารถ
สรุปองค์ความรู้ที่
ได้จาก
ประสบการณ์ตรง
จากการการศึกษา
แหล่งเรียนรู้มา
สังเคราะห์ใช้กับ
การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ได้
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
๙๐ ของครูฯที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

๑. ครูฯ 
ร้อยละ ๙๐ 
มีทักษะการ
แก้ป๎ญหา
การจัด
กิจกรรม
การเรียนรู้ 
 ๒. ครูฯ 
ร้อยละ ๙๐
น า
ประสบการ
ณ์ตรงที่
ได้รับมา
สังเคราะห์
ใช้ในการ
พัฒนา
นักเรียน 

ครูฯ มีทักษะ
การแก้ปญ๎หา
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
ส่งผลให้การจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูมี
ประสิทธิภาพ 

 
 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ๔.๑ แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาระบบนิเทศภายใน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ ที ่

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ 

และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑ นิเทศภายใน มฐ.ที่ ๒ 
ตบช. ๑-๓ 
มฐ.ที่ ๔ 
ตบช. ๑-๕ 
มฐ.ที่ ๕ 
ตบช. ๖ 
 
 

เพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครู 

เพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
การจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ของครู 

ครูและ
นักเรียนมี
ความพึงพอใจ 
ต่อการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ ใน
ระดับมาก 

ครูและ
นักเรียนมี
ความพึง
พอใจ ต่อการ
จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ใน
ระดับมาก 

ประสิทธิภาพ
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของ
ครูมีสูงขึ้นส่งผล
ให้ครูเองและ
นักเรียนพึง
พอใจ 
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  ๔.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมความสมัพันธ์ชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ ที ่

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ 

และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑ เปิดประตูสู่ฝ๎น 
วันขาว – แสด 
(Open House) 

มฐ.ที่ ๑ 
ตบช. ๑-๑๐ 
มฐ.ที่ ๔ 
ตบช. ๑-๕ 
มฐ.ที่ ๙ 
ตบช. ๑-๘ 
มฐ.ที่ ๑๒ 
ตบช. ๑-๒ 
 
 
 

๑. เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
ผลงานนักเรียนสู่
ชุมชน 
๒.  เพื่อให้
ชุมชนได้มีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา 

๑. นักเรียนและ
ผู้ปกครองมี
ระดับความ
คิดเห็นที่มีต่อ
การ
ประชาสัมพันธ์
ผลงานนักเรียน
ในระดับมาก 
๒. ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา
ในระดับมาก 

๑. ชุมชนมี
ความพึงพอใจ
ในระดับมาก
ต่อผลงาน
นักเรียนที่เกิด
จากการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
๒. ชุมชนมี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

๑. ชุมชนมี
ความพึง
พอใจใน
ระดับมากต่อ
ผลงาน
นักเรียนที่
เกิดจากการ
จัดการศึกษา
ของ
สถานศึกษา 
๒. ชุมชนมี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา
ในระดับมาก 

๑. ผู้ปกครอง
และชุมชนได้รับรู้
ถึงคุณภาพของ
ผลงานของ
นักเรียนทั้ง ๘ 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
๒. ชุมชนมีความ
ภาคภูมิใจ ใน
การมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนา
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 
 
 ๔.๓ กลยุทธ์กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ ที ่

วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ 

และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

มฐ.ที่ ๑ 
ตบช. ๔-๘ 
มฐ.ที่ ๒ 
ตบช. ๓ 
มฐ.ที่ ๕ 
ตบช. ๑-๖ 
 
 

๑. เพื่อให้ครู
เข้าใจและจัดท า
หลักสูตร
สถานศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๙  
๒. เพื่อปรับปรุง
หลักสูตร
สถานศึกษา ฯ 
พัฒนาและพร้อม
ใช้ พ.ศ ๒๕๕๙ 

๑. ครูเข้าใจและ
จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้
ผ่านเกณฑ ์
๒. หลักสูตร
สถานศึกษา ฯที่
ผ่านการ
ปรับปรุง พัฒนา
และพร้อมใช้ 
ประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๙  

ครูร้อยละ ๙๐  
เข้าใจในการท า
หลักสูตร
สถานศึกษา 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
โดยอ้างอิง
หลักสูตร
แกนกลาง 

ครูร้อยละ 
๙๐  
สามารถท า
หลักสูตร
สถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยอ้างอิง
หลักสูตร
แกนกลางได้
ถูกต้อง 

สถานศึกษามี
หลักสูตร
สถานศึกษาทกุ
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่ผ่านการ
ปรับปรุง และ
ผ่านเกณฑ์ท่ี
ผู้บริหารก าหนด 

 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 78 

 
 
 ๔.๔  กลยุทธ์การพัฒนาระบบช่วยเหลอืนักเรียน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ ที ่

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการ
ประเมินเชิง

คุณภาพ 
และ

ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑ ส่งเสริมงานแนะแนว 
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาด
เหนือ  
(วันครู ๒๕๐๒) 
- กิจกรรมเยี่ยมบา้น
นักเรียน 
- กิจกรรมสนทนา 
ศิษย์-ลูก 
- กิจกรรมส่งเสริมการฝึก
ประสบการณ์งาน
ทางด้านการพยาบาล
และสาธารณสุข 
- กิจกรรมแนะแนว
การศึกษาที่มุ่งสู่อนาคต 

มฐ.ที่ ๑ 
ตบช. ๑,๓ ,๑๐ 
มฐ.ที่ ๒ 
ตบช. ๒ 
มฐ.ที่ ๑๑ 
ตบช. ๑-๓ 
 
 

เพื่อพัฒนางาน
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียนของ
โรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน 

๑. ครูได้ทราบ
ข้อมูลส่วนตัว
ของนักเรียน
อย่างแท้จริง 
และ 
คอยช่วยเหลอื 
ดูแลพฤติกรรม
ของนักเรียน 
๒. ความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียน 
กับผู้ปกครองดี
ขึ้นได้รับความ
ร่วมมือที่ดี 
๓. นักเรียนมี
ความรู้และเข้าใจ
ในการศึกษาต่อ 

๑. ครูสามารถ
ให้การ
ช่วยเหลือได้
ตรงตามความ
ต้องการของ
ผู้ปกครองและ
นักเรียน 
๒. ผู้ปกครอง
ให้ความ
ร่วมมือกับ
โรงเรียนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๕ 
๓. นักเรียน
เข้าศึกษาต่อ
ในระดับที่
สูงขึ้น ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
๑๐๐ 

๑. ผู้ปกครอง
และนักเรียนมี
ความพึงพอใจ
ต่อการ ดูแล 
เอาใจใส่ของ
ครูที่มีต่อ
นักเรียน ใน
ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
๒. ผู้ปกครอง
ให้ความ
ร่วมมือกับ
โรงเรียนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๕ 
๓. นักเรียน
เข้าศึกษาต่อ
ในระดับที่
สูงขึ้น ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
๑๐๐ 

๑. ครูและ
ผู้บริหาร
สามารถ 
จัดการเรียนรู้
ที่ถูกวธิี และ
สามารถ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
เส่ียงของ
นักเรียนได้
ทันท่วงที ท า
ให้
ความสัมพันธ์
ระหว่างครูกับ
ผู้ปกครองอยู่
ในระดับดี 
๒. นักเรียนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจที่ต้อง
เข้าศึกษาต่อ 

๒ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มฐ.ที่ ๑ 
ตบช. ๑๐ 
มฐ.ที่ ๒ 
ตบช. ๓ 
มฐ.ที่ ๓ 
ตบช. ๓ 
 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนทุกคน
ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาโดยไม่
เสียใช้จ่ายตั้งแต่
ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้น
พื้นฐานอยา่งมี
คุณภาพ ในด้าน 
- ค่าเครื่องแบบ 
- ค่าอุปกรณ์การ
เรียน 
- ค่าหนังสือเรียน 
 

นักเรียนทุกคน
ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาโดยไม่
เสียใช้จ่ายตั้งแต่
ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้น
พื้นฐานอยา่งมี
คุณภาพ ในด้าน 
- ค่าเครื่องแบบ 
- ค่าอุปกรณ์การ
เรียน 
- ค่าหนังสือเรียน 
 

นักเรียนทุกคน
ได้รับโอกาส
ทางการศึกษา
โดยไม่เสียใช้
จ่ายตั้งแต่
ระดับอนุบาล
จนจบ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานอยา่งมี
คุณภาพ ใน
ด้าน 
- ค่า
เครื่องแบบ 
- ค่าอุปกรณ์
การเรียน 
- ค่าหนังสือ
เรียน 

ผู้ปกครองและ
นักเรียน มี
ความพึงพอใจ
สวัสดิการใน
ด้านค่าใช้จ่าย
เพื่อการเรียนที่
ได้รับ ในระดับ
มากทุกด้าน 

ผู้ปกครองและ
นักเรียนมี
ความพึงพอใจ
สวัสดิการใน
ด้านค่าใช้จ่าย
เพื่อการเรียนที่
ได้รับ ส่งผลให้
นักเรียนมี
โอกาสเรียน
มากขึ้น 
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 ๔.๕ กลยุทธ์การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ ที ่

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการ
ประเมินเชิง

คุณภาพ 
และ

ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑ พัฒนาสื่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

มฐ.ที่ ๑ 
ตบช. ๖ 
มฐ.ที่ ๓ 
ตบช. ๔ 
มฐ.ที่ ๕ 
ตบช. ๓ 
 

เพื่อส่งเสริมและ
จัดหาให้สื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
โรงเรียนให้มี
ประสิทธภิาพ
พร้อมใช้งานตอ่
การด าเนนิงาน
ด้านบริหารและ
การจดักจิกรรม
การเรียนการสอน 

โรงเรียนมอีุป
กรณฑ์สือ่
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใช้
งานอย่างมี
คุณภาพดีขึ้น 

อุปกรณ์สื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
โรงเรียนพรอ้ม
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีความ
พึงพอใจใน
ความสะดวก
และการบรกิาร
ด้านอุปกรณ์
และสื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศอยู่
ในระดับมาก 

การด าเนนิงาน
ต่างๆ ใน
โรงเรียนทกุๆ 
ด้านมี
ประสิทธภิาพ 
ส่งผลให้
นักเรียนได้รับ
การพัฒนา
การศกึษาได้
อย่างเต็ม
ความสามารถ 

๒ ส่งเสริมการผลิตสื่อ
เอกสาร 

มฐ.ที่ ๓ 
ตบช. ๔ 
มฐ.ที่ ๕ 
ตบช. ๓ 
 

๑. เพื่อผลิตสือ่
เอกสารการสอน 
๒. เพื่อผลิต
เอกสารส าหรับ
งานบริหาร
สถานศกึษา 

๑. โรงเรียนมีสือ่
เอกสารการสอน 
เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูท้กุกลุม่
สาระ 
๒. โรงเรียนมี
เอกสารส าหรับ
งานบริหาร
สถานศกึษาอย่าง
เพียงพอ 

ครู บุคลากร 
นักเรียนและ
ผู้เกี่ยวขอ้งมี
ความพึงพอใจ
ต่อการมีสือ่
เอกสารและ
เอกสารเพียงพอ 

ครู บุคลากร 
นักเรียนและ
ผู้เกี่ยวขอ้งมี
ความพึงพอใจ
ต่อการมีสือ่
เอกสารและ
เอกสารส าหรับ
การบริหารงาน
ของโรงเรียน
เพียงพอ 

ครู บุคลากร 
นักเรียนและ
ผู้เกี่ยวขอ้งมี
ความพึงพอใจ
ต่อการมีสือ่และ
เอกสารส าหรับ
การบริหารงาน 
ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานทกุ
ด้านเกิด
ประสิทธภิาพ 

๓ จัดท าวารสารโรงเรียน มฐ.ที่ ๔ 
ตบช. ๒ 
 

๑. เพื่อจดัท า
เอกสาร วารสาร
ขาว-แสด 
๒. เพื่อเผยแพร่ 
ประชาสัมพนัธ์ผล
การด าเนนิงาน
ของสถานศึกษาสู่
ชุมชนและ
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
๒. เพื่อจดัท าบัตร
อวยพรปีใหม่ของ
สถานศกึษา 

๑. โรงเรียนได้
จัดท าเอกสาร
เผยแพร่เพือ่
ประชาสัมพนัธ์ผล
การน าเดนิงานสู่
ชมชน และจัดท า
บัตรอวยพรปีใหม่
ส าหรับหน่วยงาน
ต่างที่เกี่ยวขอ้ง 

๑. โรงเรียนได้
เผยแพร่ 
ประชาสัมพนัธ์
ผลการ
ด าเนนิงานของ
สถานศกึษาได้
อย่างมีประสทิธ์
ภาพ 
๒. เพื่อจดัท า
บัตรอวยพรปี
ใหม่ของ
สถานศกึษา 

บรรลุเปูาหมาย
ตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนด 

ชุมชนและ
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง ได้รับ
ทราบผลงาน
ของนกัเรียน ครู
และบุคลากร 
ประจ าปี
การศกึษา 
๒๕๖๐ 

๔ ส่งเสริมการใช้ 
อินเตอร์เนต็ 

มฐ.ที่ ๕ 
ตบช. ๓-๔ 
 

๑. เพื่อให้การ
บริหารงาน
โรงเรียนทกุฝุาย
สามารถ
ด าเนนิงานได้อย่าง
มีประสทิธิภาพ 
 ๒.เพื่อให้การจัด 

๑. การบริหารงาน
โรงเรียนทกุฝุาย
สามารถ
ด าเนนิงานได้อย่าง
มีประสทิธิภาพ 
๒.การจดักจิกรรม
การเรียนรู้ที่ใช้ส่ือ
อินเตอร์เนต็ ม ี

๑. ครู บุคลากร 
นักเรียน และ
ผู้เกี่ยวขอ้ง มี
ความพึงพอใจ
ต่อการ
บริหารงานของ
โรงเรียนที่
ทันสมัยและเป็น
ป๎จจุบัน อยู่ใน 
 

๑. ครู บุคลากร 
นักเรียน และ
ผู้เกี่ยวขอ้ง มี
ความพึงพอใจ
ต่อการ
บริหารงานของ
โรงเรียนที่
ทันสมัยและเป็น
ป๎จจุบัน อยู่ใน  

ครู บุคลากร 
นักเรียน และ
ผู้เกี่ยวขอ้ง มี
ความพึงพอใจ
ต่อการ
บริหารงานของ
โรงเรียนที่
ทันสมัยและ 
มีสื่อ
อินเตอร์เนต็ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้อง
กับ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ ที ่

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๔ 

  กิจกรรมการ
เรียนรูท้ี่ใช้ส่ือ
อินเตอร์เนต็ มี
ประสิทธภิาพ 

ประสิทธภิาพตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

ระดับมาก 
 ๒. ครูและ
นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรูด้้วยสื่อ
อินเตอร์เนต็ 

ระดับมาก 
 ๒. ครูและ
นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรูโ้ดยใช้ส่ือ
อินเตอร์เนต็ ใน
ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
 

เป็นป๎จจุบัน อยู่ใน
ระดับมาก 

 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 ๕.๑ แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การปรับปรุงสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้อง
กับ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ ที ่

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑ จ้างเหมาบรกิารก าจดั
ปลวก 

มฐ.ที่ ๓ 
ตบช. ๑-๓ 
 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมของอาคาร
ส าหรับการใช้
งานในการ
ด าเนนิงานและ
จัดกิจกรรมต่างๆ  

ความพรอ้มของ
อาคารส าหรับการ
ใช้งานในการ
ด าเนนิงานและจัด
กิจกรรมต่างๆ ได้
เป็นป๎จจุบัน 

อาคารสถานที่ 
มีความพรอ้ม
ในการใช้ในการ
ด าเนนิงานและ
จัดกิจกรรม
ต่างๆ ของ
สถานศกึษา 

อาคารสถานที่ มี
ความพรอ้มใช้ใน
การด าเนนิงานและ
จัดกิจกรรมต่างๆ 
ของสถานศึกษา 

อาคารสถานที่ มีความ
พร้อมใช้งานและจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ
สถานศกึษา 

๒ ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
เครื่องกรองน้ า 

มฐ.ที่ ๓ 
ตบช. ๑-๓ 
 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมของเครือ่ง
กรองน้ า ส าหรับ
การใช้ผลิตน้ าดื่ม
ส าหรับนักเรียน 
ครูและบุคลากร 

ความพรอ้มของ
เครื่องกรองน้ า 
ส าหรับการใช้ผลติ
น้ าดื่มส าหรับ
นักเรียน ครูและ
บุคลากร 

เครื่องกรองน้ า 
มีความพรอ้ม
ส าหรับการใช้
ผลิตน้ าดื่ม
ส าหรับนักเรียน 
ครูและ
บุคลากร 

เครื่องกรองน้ า มี
ความพรอ้มส าหรับ
การใช้ผลิตน้ าดื่ม
ส าหรับนักเรียน ครู
และบุคลากร 

เครื่องกรองน้ า มี
ความพรอ้มส าหรับ
การใช้ผลิตน้ าดื่ม
ส าหรับนักเรียน ครู
และบุคลากร 

๓ ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
โทรศัพท์ภายใน 

มฐ.ที่ ๓ 
ตบช. ๑-๔ 
 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมของ
เครื่องรับ- ส่ง 
โทรศัพท์ภายใน 
ส าหรับการใช้
งานในการ
ด าเนนิงานด้าน
บริหารและการ
เรียนการสอน 

ด าเนนิการซ่อมแซม
เพื่อให้ใช้งานได้
อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

โทรศัพท์ภายใน
โรงเรียน
สามารถใช้งาน
ได้ และมี
ประสิทธภิาพ 
๑๐๐ % 

ด าเนนิการ
ซ่อมแซมเพื่อให้ใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ด าเนนิการซ่อมแซม
เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

๔ ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ลิฟต์ 

มฐ.ที่ ๓ 
ตบช. ๑-๔ 
 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมของลิฟต์
โดยสารส าหรับ
การใช้งานในการ
ด าเนนิงานและ 

ไม่ได้ซ่อมแซม ลิฟต์โดยสาร มี
ความพรอ้มใน
การใช้ในการ
ด าเนนิงานและ
จัดกิจกรรม
ต่างๆ  

ไม่ได้ซ่อมแซม ไม่ได้ซ่อมแซม 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ ที ่

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

 
  จัดกิจกรรมต่างๆ  ของสถานศึกษา   

 
๕ ซ่อมแซมและ

บ ารุงรักษากลอ้ง 
วงจรปิด 

มฐ.ที่ ๓ 
ตบช. ๑-๔ 
 

เพื่อซ่อมแซม
กล้องวงจรปิดให้
สามารถใช้งานได้
อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ด าเนนิการซ่อมแซม
เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

กล้องวงจรปิด
พร้อมใช้งานได้
อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ด าเนนิการ
ซ่อมแซมเพื่อให้
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ด าเนนิการซ่อมแซม
เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

๖ บ ารุงรักษาอุปกรณ์
ไฟฟูาและ
เครื่องใช้ไฟฟูา
ภายนอกและภายใน
อาคาร 

มฐ.ที่ ๓ 
ตบช. ๑-๔ 
 

เพื่อดแูลรกัษา
อุปกรณ์ไฟฟูา
และ
เครื่องใช้ไฟฟูา
ภายใน/ภายนอก
อาคารให้มีความ
พร้อมส าหรับการ
ใช้งาน 

อุปกรณ์ไฟฟูาและ
เครื่องใช้ไฟฟูาภายใน/
ภายนอกอาคารให้มี
ความพรอ้มส าหรับการ
ใช้งาน 

อุปกรณ์ไฟฟูา
และ
เครื่องใช้ไฟฟูา
ภายใน/
ภายนอกอาคาร
มีความพรอ้ม
ส าหรับการใช้
งาน เป็นที่พึง
พอใจของ
ผู้ใช้งานอยู่ใน
ระดับมาก 

อุปกรณ์ไฟฟูา
และ
เครื่องใช้ไฟฟูา
ภายใน/ภายนอก
อาคารมีความ
พร้อมส าหรับการ
ใช้งาน เป็นที่พึง
พอใจของผู้ใช้งาน
อยู่ในระดับมาก 
บรรลุเปูาหมาย
ตามทีก่ าหนดไว ้

อุปกรณ์ไฟฟูาและ
เครื่องใช้ไฟฟูาภายใน/
ภายนอกอาคารมี
ความพรอ้มส าหรับ
การใช้งาน ส่งผลให้
การด าเนนิงานในด้าน
ต่างๆ มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น 

๗ ซ่อมแซมอาคารเรียน มฐ.ที่ ๓ 
ตบช. ๑-๔ 
 

เพื่อปรับปรุง
อาคารเรียนให้
พร้อมส าหรับการ
ท ากจิกรรมของ
สถานศกึษา 

มีอาคารเรียนที่พรอ้ม 
ส าหรับท ากจิกรรมของ
สถานศกึษา 

ผู้เกี่ยวขอ้งทกุ
ฝุาย มีความพึง
พอใจ ทีต่่อตวั
อาคาร ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก 

มีอาคารเรียนที่
พร้อม 
ส าหรับท า
กิจกรรมของ
สถานศกึษา 

มีอาคารเรียนที่พรอ้ม 
ส าหรับท ากจิกรรม
ของสถานศึกษา 

๘ ก่อสร้างเวทีประชา 
สัมพันธ ์

มฐ.ที่ ๓ 
ตบช. ๑-๔ 
 

๑. เพื่อประชา 
สัมพันธข์้อมูล 
ข่าวสาร กิจกรรม 
เรื่องราว 
ต่าง ๆ เหตกุารณ์
ป๎จจุบันทีม่ี
ประโยชน์ และมี
สาระจากภายใน
และภายนอก
โรงเรียนให้แก่ครู 
บุคลากรและ
นักเรียนได้รับรู้
กันอย่างทั่วถึง 
๒. เพื่อไว้ส าหรับ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียน 

ก าลังด าเนินการ ๑. เพื่อประชา 
สัมพันธข์้อมูล 
ข่าวสาร 
กิจกรรม 
เรื่องราว 
ต่าง ๆ 
เหตุการณ์
ป๎จจุบันทีม่ี
ประโยชน์ และมี
สาระจากภายใน
และภายนอก
โรงเรียน 

ก าลังด าเนินการ ก าลังด าเนินการ 

๙.  ก่อสร้างถนนและคู
ระบายน้ า 

มฐ.ที่ ๓ 
ตบช. ๑-๓ 
 

๑. เพื่อลด
ป๎ญหา
การจราจร
แออัดภายใน
โรงเรียน 
๒. เพื่อความ
ปลอดภัยแก่
นักเรียน และ 

ก าลังด าเนินการ ๑. เพื่อลด
ป๎ญหา
การจราจร
แออัดภายใน
โรงเรียน 
๒. เพื่อความ 

ก าลังด าเนินการ ก าลังด าเนินการ 

 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 82 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้อง
กับ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ ที ่

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 
  ผู้ปกครอง  ปลอดภัยแก่

นักเรียน และ
ผู้ปกครอง 

  

๑๑ ก่อสร้างสนาม
วอลเลย์บอลชายหาด 

มฐ.ที่ ๓ 
ตบช. ๑-๓ 
 

๑. เพื่อใช้จัด
กิจกรรมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและ
พลศึกษา 
๒. เพื่อให้
นักเรียนได้ใช้
สนามในการ
เล่นกีฬา ออก
ก าลังกายและ
ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน ์
๓. เพื่อใช้ในการ
ฝึกซ้อมนักเรียน
และส่งนักเรียน
เข้าร่วมการ
แข่งขันใน
โอกาส 
ต่าง ๆ 

ด าเนินการ
เรียบร้อย 

๑. เพื่อใช้จัด
กิจกรรมกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้สุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 
๒. เพื่อให้
นักเรียนได้ใช้
สนามในการ
เล่นกีฬา ออก
ก าลังกายและ
ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน ์
๓. เพื่อใช้ใน
การฝึกซ้อม
นักเรียนและ
ส่งนักเรียน
เข้าร่วมการ
แข่งขันใน
โอกาส 
ต่าง ๆ 

ด าเนินการ
เรียบร้อย 

ด าเนินการเรียบร้อย 

 
๕.๒ แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และสื่อการเรียนการสอน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ ที ่

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการ
ประเมินเชิง

คุณภาพ 
และ

ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑ พัฒนาสื่อการสอน
เอกสารสิ่งพิมพ์  
(น้ าหมึก กระดาษ  
๗๐ แกรม  
กระดาษมาสเตอร์) 

มฐ.ที่ ๑ 
ตบช. ๖ 
มฐ.ที่ ๕ 
ตบช. ๓ 
 
 

เพื่อให้มีวัสดุ
เพียงพอในการ
ด าเนินงานและ
จัดกิจกรรม
เกี่ยวกบัการ
เรียนการสอน 

โรงเรียนมีวัสดุ
เพียงพอในการ
ด าเนินงานและจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน 

ครูและ
บุคลากรมี
ความพึงพอใจ
ในการได้รับ
บริการอัด
ส าเนาเอกสาร
ต่างๆ ใน
ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 

ครูและบุคลากรมี
ความพึงพอใจใน
การได้รับบริการ
อัดส าเนาเอกสาร
ต่างๆ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก 

โรงเรียน
สามารถจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระได้อย่าง
มี
ประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้
นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงเป็นที่น่า
พอใจ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 83 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ ที ่

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๒ พัฒนาคุณภาพงาน
และสื่อการเรียนการ
สอน (จัดซื้อหมึก 
ปริ้นต์เตอร์) 

มฐ.ที่ ๑ 
ตบช. ๖ 
มฐ.ที่ ๕ 
ตบช. ๓ 
 
 

๑. เพื่อผลิตสื่อ
การเรียนการ
สอนให้เพียงพอ
กับความ
ต้องการ 
๒. เพื่อผลิต
เอกสารสิ่งพิมพ์
ในการ
บริหารงาน
สถานศึกษาทกุ
ฝุาย 

๑. โรงเรียนมีสื่อ
การเรียนการสอน
เพียงพอกับความ
ต้องการ 
๒. โรงเรียนมี
เอกสารสิ่งพิมพ์ใน
การบริหารงาน
สถานศึกษาของ
ทุกฝุายเพยีงพอ 

๑. ผลิตสื่อการ
เรียนการสอน
เพียงพอกับ
ความต้องการ 
๒. ผลิต
เอกสาร
สิ่งพิมพ์ในการ
บริหารงาน
สถานศึกษาทกุ
ฝุายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑. โรงเรียนมีสื่อ
การเรียนการสอน
เพียงพอกับความ
ต้องการ 
๒. โรงเรียนมี
เอกสารสิ่งพิมพ์ที่
ใช้ในการ
บริหารงาน
สถานศึกษาทกุ
ฝุายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑. โรงเรียนมีสื่อ
การเรียนการสอน
เพียงพอกับความ
ต้องการ 
๒. โรงเรียนมี
เอกสารสิ่งพิมพ์ที่
ใช้ในการ
บริหารงาน
สถานศึกษาทกุ
ฝุายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓ ส่งเสริมระบบการ
บริหารงานของ
โรงเรียน 
 

มฐ.ที่ ๓ 
ตบช. ๑-๔ 
มฐ.ที่ ๕ 
ตบช. ๓ 
 
 

เพื่อให้การ
ด าเนินงานพัสดุ 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การด าเนินงาน
พัสดุ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
สามารถ
ตอบสนองได้ทัน
ตามความต้องการ 

ครูและ
บุคลากรมี
ความพึงพอใจ
ต่อการ
ด าเนินงาน
พัสดุ ใน
ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 

ครูและบุคลากรมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินงาน
พัสดุ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก 

การด าเนินงาน
ด้านต่างๆ ของ
สถานศึกษาเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

๔ ส่งเสริมกิจกรรม
ลูกเสือสัมพันธ ์

มฐ.ที่ ๙ 
ตบช. ๑-๘ 
 
 

๑. เพื่อส่งเสริม
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชา
ลูกเสือให้มี
ประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อพัฒนา
คุณภาพด้าน
ความรู้และ
ทักษะของ
นักเรียนในวิชา
ลูกเสือ 
๓. เพื่อส่งเสริม
การน าความรู้
และทักษะทาง
ลูกเสือ เข้าร่วม
กิจกรรมในวัน
ส าคัญของ
ลูกเสือ 

นักเรียน
กลุ่มเปูาหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๙๐ 
มีความรู้และ
ทักษะทางลูกเสือ 

๑. เพื่อส่งเสริม
การจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้วิชา
ลูกเสือให้มี
ประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อพัฒนา
คุณภาพด้าน
ความรู้และ
ทักษะของ
นกัเรียนในวิชา
ลูกเสือ 
๓. เพื่อส่งเสริม
การน าความรู้
และทักษะทาง
ลูกเสือ เข้า
ร่วมกิจกรรม
ในวันส าคัญ
ของลูกเสือ 

นักเรียน
กลุ่มเปูาหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๙๐ 
มีความรู้และทักษะ
ทางลูกเสือ 

นักเรียน
กลุ่มเปูาหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๙๐ 
มีความรู้และ
ทักษะทางลูกเสือ 

๕ พัฒนาคุณภาพงาน
วัดผลประเมินผลและ
ทะเบียน 

มฐ.ที่ ๒ 
ตบช. ๑-๓ 
มฐ.ที่ ๔ 
ตบช. ๑-๕ 
 
 

เพื่อให้การ
ด าเนนิงาน
ทะเบียน วัดผล
ประเมนิผล มี
ประสิทธภิาพ 

การด าเนนิงาน
ทะเบียน วัดผล
ประเมนิผล มี
ประสิทธภิาพ 

ครู บุคลากร 
และนกัเรียนมี
ความพึงพอใจ
ต่อการ
ด าเนนิงาน
ทะเบียน วัดผล
และประเมนิผล 
อยู่ในระดับมาก 

ครู บุคลากร และ
นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการ
ด าเนนิงานทะเบียน 
วัดผลและ
ประเมนิผล อยู่ใน
ระดับมาก 

งานทะเบียน วัดผล
ประเมนิผล ของฝุาย
วิชาการ มีผลการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธภิาพ ส่งผล
ให้คุณภาพงาน 
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ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

สอดคล้อง
กับ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี ท่ี 

วัตถปุระสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ 

และ
ข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

 
  

    
เป็นไปตาม
มาตรฐานที่
สถานศึกษาก าหนด 

๖ จัดซื้อสื่อ สิ่งพิมพ์เพื่อใช้
ในห้องสมุด 

มฐ.ที่ ๓ 
ตบช. ๓-๔ 
 
 
 

เพื่อจัดซื้อสื่อ
สิ่งพิมพ์ส าหรับ
บริการผู้อ่านใน
ห้องสมุดมีชีวิต 

ไม่ได้ด าเนินการ เพื่อให้บุคลากร
ในโรงเรียนและ
นักเรียนมีความ
พึงพอใจ ต่อสื่อ
สิ่งพิมพ์ที่มีบริการ
ในห้องสมุดและ
สามารถน าข้อมูล
ไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพ
งานและคุณภาพ
การเรียนรู้ 
ไม่น้อยกว่า ๘๐ 
% 

ไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

๗ พัฒนางานบ้านงาน
ครัว 

มฐ.ที่ ๓ 
ตบช. ๑-๔ 
 
 

เพื่อให้มีวัสดงุาน
บ้านงานครวั
ส าหรับใช้ใน
โรงเรียน 

วัสดุงานบ้าน 
งานครัวเพียงพอ
ต่อการใช้ใน
โรงเรียนท าให้ครู 
นักเรียนและ
บุคลากรมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี
มาก 

มีวัสดุงานบ้าน 
งานครัว
เพียงพอต่อการ
ใช้ในโรงเรียน
ท าให้ครู 
นักเรียนและ
บุคลากรมีความ
พึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีมาก 

วัสดุงานบ้าน 
งานครัวเพียงพอตอ่
การใช้ในโรงเรียนท า
ให้ครู นักเรียนและ
บุคลากรมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี
มาก 

วัสดุงานบ้าน 
งานครัวเพียงพอ
ต่อการใช้ใน
โรงเรียนท าให้ครู 
นักเรียนและ
บุคลากรมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี
มาก 

๘ ส่งเสริมงานวิชาการ มฐ.ที่ ๒ 
ตบช. ๑-๓ 
 

เพื่อให้การ
ด าเนนิงาน
วิชาการได้อย่าง
คล่องตัว รวดเร็ว 
ถูกตอ้ง และมี
ประสิทธภิาพ 

การด าเนนิงาน
วิชาการได้อย่าง
คล่องตัว รวดเร็ว 
ถูกตอ้ง และมี
ประสิทธภิาพ 

ครู บุคลากร 
และนกัเรียนมี
ความพึงพอใจ
ต่อการ
ด าเนนิงาน
วิชาการ อยู่ใน
ระดับมาก 

ครู บุคลากร และ
นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการ
ด าเนนิงานวชิาการ 
อยู่ในระดับมาก 

ครู บุคลากรพึง
พอใจต่อการ
ด าเนนิงานการ
วิชาที่ม ี
ประสิทธภิาพ 

๙ ส่งเสริมงานการเงิน มฐ.ที่ ๒ 
ตบช. ๑-๓ 
 

เพื่อให้การ
ด าเนนิงานการเงิน
ได้อย่างคล่องตัว 
รวดเร็ว ถูกตอ้ง 
และมี
ประสิทธภิาพ 

การด าเนนิงาน
การเงินได้อย่าง
คล่องตัว รวดเร็ว 
ถูกตอ้ง และมี
ประสิทธภิาพ 

ครู บุคลากร 
และนกัเรียนมี
ความพึงพอใจ
ต่อการ
ด าเนนิงาน
การเงิน อยู่ใน
ระดับมาก 

ครู บุคลากร และ
นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการ
ด าเนนิงานการเงิน 
อยู่ในระดับมาก 

ครู บุคลากรพึง
พอใจต่อการ
ด าเนนิงานการเงิน
ที่ม ี
ประสิทธภิาพ 

๑๐ พัฒนาสื่อการสอน
วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 

มฐ.ที่ ๑ 
ตบช. ๖  
มฐ.ที่ ๓ 
ตบช. ๔ 
 
 

เพื่อส่งเสริมและ
จัดหาให้สื่อการ
สอนวทิยาศาสตร์
ของโรงเรียนมี
ประสิทธภิาพ
พร้อมใช้งานตอ่
การด าเนนิงาน
ด้านบริหารและ
การจดักจิกรรม
การเรียนการสอน 

ครู บุคลากรและ
นักเรียน มีความ
พึงพอใจต่อการ
ได้รับบริการจาก
สื่อการสอน
วิทยาศาสตรข์อง
โรงเรียนภาพ
รวมอยู่ในระดับ
มาก 

โรงเรียนมีสือ่
การสอนในกลุม่
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
อย่างเพียงพอ 

มีสื่อ วัสดุ เพียงพอ
ส าหรับส าหรับใช้ใน
กิจกรรมการเรียน
การสอนในกลุม่สาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

มีสื่อ วัสดุ 
เพียงพอส าหรับ
ส าหรับใช้ใน
กิจกรรมการเรียน
การสอนในกลุม่
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์
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ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

สอดคล้อง
กับ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี ท่ี 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ 

และ
ข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑๑ พัฒนาห้องโสตทัศน
ศึกษา อาคารลีลาวด ี

มฐ.ที่ ๓ 
ตบช. ๑-๓ 
 

๑. เพื่อให้
โรงเรียนมีหอ้ง
โสตทัศนศึกษา 
อาคารลีลาวดี ที่
มีประสทิธิภาพใน
การใช้งาน ๑ 
ห้อง 
๒. เพื่อให้
นักเรียนจดัการ
เรียนการสอน 
และมีผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนทกุ
กลุ่มสาระดีขึน้ 

๑. ห้องโสตทัศน
ศึกษา อาคารลีลา
วดี ทีม่ีครุภัณฑ์ที่
ทันสมัย 
๒. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกกลุ่มสาระ 
ดีขึ้น 

โรงเรียนมีครุภัณฑ์
ส าหรับห้องโสต
ทัศนศกึษา อาคาร
ลีลาวดีอย่าง
เพียงพอ 

ห้องโสตทัศน
ศึกษา อาคารลีลา
วดีมีครุภัณฑท์ี่
ทันสมัย  

ห้องโสตทัศน
ศึกษา อาคารลีลา
วดีมีครุภัณฑท์ี่
ทันสมัย ส่งผลให้
นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึน้ 

๑๒ ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรูก้ลุ่มสาระการ
เรียนรูสุ้ขศึกษาและ 
พลศึกษา 

มฐ.ที่ ๒ 
ตบช. ๑-๓ 
 

๑. เพื่อให้
ครูผู้สอนได้จัด
กระบวนการ
เรียนการสอน
วิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษาที่
สอดคล้องกับ
ธรรมชาติวิชา 
และเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
๒. เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๑. โรงเรียนมีสือ่
การเรียนรู้ที่
พัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและครู
สามารถน าสื่อไปใช้
ในการจัด
กระบวนการเรียน
การสอนไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 
๒. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียน มีการ
พัฒนาสูงขึน้อย่าง
น้อยไม่ต่ ากว่ารอ้ย
ละ ๘๐ 

โรงเรียนม ี
ครุภัณฑ์ส าหรับใช้
ในการจัดการเรียน
การสอนในกลุม่ 
สาระสุขศกึษาและ
พลศึกษาอย่าง
เพียงพอ 

โรงเรียนม ี
ครุภัณฑ์ส าหรับใช้
ในการจัดการเรียน
การสอนในกลุม่
สาระสุขศกึษา 
และพลศึกษา
อย่างเพียงพอและ
มีประสทิธิภาพ 

มีครุภัณฑ์ส าหรับ
ใช้ในการเรียนการ
สอน ส่งผลให้
นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึน้ 

๑๓ พัฒนาและจัด
ระบบงานเสริมสร้าง
วินัย 

มฐ.ที่ ๔ 
ตบช. ๑-๕ 
 

เพื่อจัดระบบงาน
เอกสาร วัสดุ
อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
ของงาน
เสริมสร้างวนิัย 
ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะดวก
แกก่ารปฏิบัติงาน 
 

งานเสริมสร้าง
ระเบียบวินัย
สามารถด าเนนิการ
ต่าง ๆ ไปได้ด้วย
ความเรียบรอ้ยเกิด
ความเป็นระเบียบ 
และจัดเก็บอุปกรณ์
ได้อย่างเป็นสัดส่วน
นักเรียนสามารถน า
อุปกรณ์ไปใช้ได้
อย่างสะดวก 

เพื่อจัดระบบงาน
เอกสาร วัสดุ
อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
ของงานเสรมิสร้าง
วินัย ให้เป็น
ระเบียบเรียบรอ้ย 
สะดวกแกก่าร 
ปฏิบัติงาน 

- มีครุภัณฑ์อย่าง
เพียงพอ – 
สามารถเก็บ
เอกสารได้อย่าง
เป็นระบบ 
ระเบียบ 
 

ท าให้ค้นหา
เอกสารได้อย่าง
รวดเร็ว เนือ่งจาก
เก็บเอกสารได้
อย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 86 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

สอดคล้อง
กับ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี ท่ี 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ 

และ
ข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๑๔ ห้องศูนย์การเรียนรู้
ดาราศาสตร ์

มฐ.ที่ ๓ 
ตบช. ๑-๔ 
 

๑. เพื่อให้
โรงเรียนมีหอ้ง
ศูนย์การเรียนรู้ 
ดาราศาสตร ์มี
ประสิทธภิาพใน
การใช้งาน ๑ 
ห้อง 
๒. เพื่อให้
นักเรียนจดัการ
เรียนการสอน 
และมทีักษะทาง
วิทยาศาสตร์ดี
ขึ้น 
๓. เพื่อจดัเก็บ
อุปกรณ์ทาง
ดาราศาสตร์ให้
เป็นสัดส่วน 
และใช้งานให้
เกิด
ประสิทธภิาพ
สูงสุด 

๑. ศูนย์การเรียนรู้ 
ดาราศาสตร ์ทีม่ี
ครุภัณฑ์ทีท่ันสมัย 
๒. มีห้องส าหรับเก็บ
อุปกรณ์ทางดารา
ศาสตร์ และใช้งาน
อุปกรณ์ให้เกิด
ประสิทธภิาพสูงสุด 
๓. นักเรียนมีทกัษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (ดารา
ศาสตร์) ดีขึน้ 

โรงเรียนม ี
ครุภัณฑ์ห้องดารา
ศาสตร์อย่าง
เพียงพอ 

โรงเรียนม ี
ครุภัณฑ์ห้องดารา
ศาสตร์อย่าง
เพียงพอ ส่งผลให้
นักเรียนมทีกัษะ
กระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร ์

โรงเรียนม ี
ครุภัณฑ์ห้องดารา
ศาสตร์อย่าง
เพียงพอ ส่งผลให้
นักเรียนมทีกัษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

 
 
 ๕.๓ แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ ที ่

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑ ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ 

มฐ.ที่ ๓ 
ตบช. ๑-๔ 
 

เพื่อส่งเสริมการจัด
สภาพแวดลอ้ม
ภายในตัวอาคาร
ให้มีความพรอ้ม
ต่อการบริหารงาน
และการจัด
การศกึษา 

สภาพแวดลอ้ม
ภายในตัวอาคารมี
ความพรอ้มตอ่
การบริหารงาน
และการจัด
การศกึษา 

ครู บุคลากร 
นักเรียน และ
ผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจ ใน
สภาพภายในตัว
อาคาร ตอ่การ 
ท ากจิกรรมที่
เกี่ยวขอ้งกับการ
จัดการศึกษา อยู่
ในระดับมาก 

ครู บุคลากร 
นักเรียน และ
ผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจ ภายใน
ตัวอาคาร ต่อการ 
ท ากจิกรรมการ
จัดการศึกษา อยู่
ในระดับมาก 

สภาพแวดลอ้ม
ภายในตัวอาคารมี
ความพรอ้มตอ่การ
บริหารงานและการ
จัดการศึกษา 

๒ พัฒนาแหล่งเรียนรู ้ มฐ.ที่ ๖ 
ตบช. ๑-๒ 
 

๑. เพื่อเตรียม
แหล่งเรียนรู้ให้
พร้อมต่อการจัด
กิจกรรมการเรียน
รู้อยู่เสมอ 
๒. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพของ
แหล่งเรียนรู้ใน 

โรงเรียนมแีหล่ง
เรียนรูท้ี่เพียงพอ 
พร้อมต่อการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

๑. แหล่งเรียนรู้มี
ความพรอ้มตอ่
การจดักจิกรรม
การเรียนรู้อยู่
เสมอ 
๒. แหล่งเรียนรู้มี
ประสิทธภิาพต่อ
การจดักจิกรรม 

โรงเรียนมแีหล่ง
เรียนรูท้ี่เพียงพอ 
พร้อมต่อการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

โรงเรียนมแีหล่ง
เรียนรูท้ี่เพียงพอ 
พร้อมต่อการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 
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ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

สอดคล้อง
กับ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี ท่ี 

วัตถปุระสงค์ เปูาหมาย 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ท่ีตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

   สถานศึกษา  การเรียนรู้ใน
สถานศึกษา   

๓ พัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน 

มฐ.ที่ ๓ 
ตบช. ๑-๔ 
 

๑. เพื่อจัดหาสือ่
การเรียนรู้ให้
เพียงพอ 
๒. เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของนักเรียนให้
สูงขึ้น 

 โรงเรียนมีสื่อ
อย่างเพียงพอ
ส าหรับให้
นักเรียนสืบค้นได้ 

นักเรียนร้อยละ 
๘๐ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ปลายปี
การศึกษาอยู่ใน
ระดับดี(เกรด 
๒.๕๐ ขึ้นไป) 

โรงเรียนมีสื่อ
อย่างเพียงพอ
ส าหรับให้
นักเรียนสืบค้น
ได้ 

โรงเรียนมีสื่ออย่าง
เพียงพอส าหรับให้
นักเรียนสืบค้นได้ 

 
๒)  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายพิเศษ 
  

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

สอดคล้อง
กับ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี ท่ี 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลการประเมิน

เชิงคุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ท่ีตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

๑ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

มฐ.ที่ ๘ 
ตบช. ๑-๒ 
มฐ.ที่ ๕ 
ตบช. ๑-๖ 
มฐ.ที่ ๖ 
ตบช. ๑-๒ 
มฐ.ที่ ๙ 
ตบช. ๗-๘ 
มฐ.ที่ ๑๓ 
ตบช. ๑-๒ 
 

๑.เพื่อส่งเสริมให้
สวน
พฤกษศาสตร์
เป็นแหล่งที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนและ
บูรณาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ได้  
๒. เพื่อให้
นักเรียนมีความ
รักและเห็น
คุณค่าของพืช
พรรณไม้ 

๑. สวน
พฤกษศาสตร์
เป็นแหล่งที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนและ
บูรณาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ได้  
๒. นักเรียนมี
ความรักและเห็น
คุณค่าของพืช
พรรณไม้ 

นักเรียนมีความรู้
จริงเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์
ของพืชกับป๎จจัย
ทางชีวภาพและ
กายภาพและน า
ความรู้ 
ประสบการณ์ไป
ใช้ประโยชน์ 
เห็นคุณค่าของ
พรรณไม้และ
โรงเรียนเป็น
แหล่งเรียนรู้ใน
การด าเนินชีวิต 

นักเรียนมี
ความรู้จริง
เกี่ยวกบั
ความสัมพันธ์
ของพืชกับ
ป๎จจัยทาง
ชีวภาพและ
กายภาพและ
น าความรู้ 
ประสบการณ์
ไปใช้ประโยชน์ 
เห็นคุณค่าของ
พรรณไม้และ
โรงเรียนเป็น
แหล่งเรียนรู้ใน
การด าเนินชีวิต 

โรงเรียนกับชุมชน 
เกิดความร่วมมือ
กันจนท าให ้
โรงเรียนได้รับ
ปูาย 
พระราชทานของ
สมเด็จพระเทพฯ 
และโรงเรียนยัง
เป็นแหล่งข้อมูล
พืชพรรณและภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น 
 

  
  
  
 

 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 88 

๒. นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้อง
กับ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี ท่ี 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ 

และ
ข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๒ โรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่น 

มฐ.ที่ ๑ 
ตบช. ๙-๑๐ 
มฐ.ที่ ๒ 
ตบช. ๒-๓ 
มฐ.ที่ ๔ 
ตบช. ๑-๕ 
มฐ.ที่ ๕ 
ตบช. ๑-๖ 
มฐ.ที่ ๘ 
ตบช. ๑-๒ 
มฐ.ที่ ๙ 
ตบช. ๑-๘ 
มฐ.ที่ ๑๓ 
ตบช. ๑-๒ 
มฐ.ที่ ๑๕ 
ตบช. ๑-๒ 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อพัฒนา
นักเรียนด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและ
สติป๎ญญาตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒. เพื่อให้นักเรียน
มีคุณธรรม
จริยธรรมและ
ลักษณะที่พึง
ประสงค์ตาม
จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร 
๓. เพื่อให้โรงเรียน
ปลอดจากสิ่งเสพ
ติด 
๔. เพื่อให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ของโรงเรียน 

๑. นักเรียนมี
ความรู้และ
เข้าใจหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
พอเพียง 
๒. โรงเรียนผ่าน
การประเมิน
โรงเรียน
พอเพียงท้องถิ่น 
๓. ร้อยละ ๘๐ 
ของนักเรียน ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
สามารถถอด
บทเรียนตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง
พอเพียงได้ 

๑. เพื่อพัฒนา
นักเรียนด้าน
ร่างกาย 
อารมณ์ สังคม
และสติป๎ญญา
ตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒. เพื่อให้
นักเรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ลักษณะที่พึง
ประสงค์ตาม
จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร 
๓. เพื่อให้
โรงเรียนปลอด
จากสิ่งเสพติด 
๔. เพื่อให้ชุมชน
เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
ของโรงเรียน 

๑. นักเรียนมี
ความรู้และ
เข้าใจหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
พอเพียง 
๒. โรงเรียนผ่าน
การประเมิน
โรงเรียน
พอเพียงท้องถิ่น 
๓. ร้อยละ ๘๐ 
ของนักเรียน ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
สามารถถอด
บทเรียนตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง
พอเพียงได้ 

๑. นักเรียนมี
ความรู้และ
เข้าใจหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
พอเพียง 
๒. โรงเรียนผ่าน
การประเมิน
โรงเรียน
พอเพียงท้องถิ่น 
๓. นักเรียน ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
สามารถถอด
บทเรียนตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ 
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ตอนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

๑.  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานด้านป๎จจัยทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑  ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก 

เป็นส าคัญ 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับ
ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 
ดี

เยี่ยม 
1.1 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
๙๖.๓๓     √ 

1.2 ครูมีความรู้  ความเข้าใจปรัชญา  หลักการและ
จุดหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๙๖.๕๐     √ 

1.3 ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพ  จัดท าสารนิทัศน์  
และเข้าใจเด็กเป็นรายบุคคล 

๙๗.๒๐     √ 

1.4 ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและน าไปจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ 

๙๗.๐๐     √ 

1.5 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ๙๗.๐๐     √ 
1.6 ครู มี คว ามสามารถในการแสว งหาสื่ อ และ

เทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
๙๗.๘๐     √ 

1.7 ครูมีการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับสภาพ
จริงเหมาะสมกับวัย  และน าผลการประเมินมา
พัฒนาเด็กให้เตม็ตามศักยภาพ 

๙๖.๘๐     √ 

1.8 ครูมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ๙๕.๕๐     √ 
1.9 ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้อย่าง

เหมาะสม 
๙๗.๔๐     √ 

1.10 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก  ผู้ปกครองและชุมชน ๙๘.๒๐     √ 
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๖.๙๗     √ 

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 ผลการประเมิน   ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
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ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
ใบประกอบวิชาชีพครู  วุฒิบัตรการเข้ารับการอบรมตามโครงการต่างๆ  บัญชีลงเวลามา

ปฏิบัติราชการ  แฟูมพัฒนางานครู  บันทึกกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า  โครงการธนาคารขยะ  
โครงการธนาคารโรงเรียน  ค าสั่งมอบหมายประจ าปี  

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   -  การติดต่อ ประสานงาน และด าเนินกิจกรรมล่าช้า 
บ้าง  การเข้ารับการอบรมยังไม่ทั่วถึงทุกกลุ่มสาระ และบุคคล  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -  เร่งด าเนินการก่อนเวลา  ส่งครูเข้ารับการอบรมให้ทั่วถึงทุก 
กลุ่มสาระและทุกคนครบตามชั่วโมง หน่วยงานต้นสังกัดจัดอบรมให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒  ครูมีความรู้  ความเข้าใจปรัชญา  หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  โครงสร้างหลักสูตรแผนการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก ๔ 

ขวบ แผนการจัดประสบการณ์ ส าหรับเด็ก ๕ ขวบ  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  แบบประเมิน
แผนประสบการณ์การเรียนรู้ทุกสิ้นปีการศึกษา  แผนบูรณาการที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
โครงการปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา   

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -  การจัดกิจกรรมล้าช้า กิจกรรมอ่ืนๆในรอบปี 
การศึกษามาการด าเนินกิจกรรมไม่เสร็จตามก าหนดเวลา 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข - เร่งกิจกรรมการเรียนการสอน  ลดกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆที่ 
ไม่จ าเป็น   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓  ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพ  จัดท าสารนิทัศน์  และเข้าใจเด็กเป็นรายบุคคล 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐานที่ได้ด าเนินการ 

ทะเบียนประวัตินักเรียน แผนการจัดประสบการณ์ การศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล ระเบียน
สะสม  สมุดบันทึกการพัฒนาการของเด็ก การจัดท าแฟูมผลงานผู้เรียน  บัญชีเรียกชื่อ  การทดสอบ
รายบุคคล  จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์  หนังสือราชการ  ครูจัดท าแผนประสบการณ์   โครงการเยี่ยม
บ้านนักเรียน  

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  - ข้อมูลนักเรียนไม่เป็นป๎จจุบันกิจกรรมสนับสนุนมีผล
ต่อการจัดกิจกรรมให้ผู้เด็ก ป๎ญหาครอบครอบของเด็ก ระบบของงานไม่เสถียรไม่สามารถท างานได้ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - จัดประชุมผู้ปกครอง ชี้แจงกิจกรรมในรอบปีการศึกษา เยี่ยม
บ้านนักเรียนให้ครบตามจ านวน  ปรับปรุงระบบ/โปรแกรมการใช้งานให้เหมาะสม  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔ ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร 
 การศึกษา ปฐมวัยและน าไปจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ผลการประเมิน  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
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แผนการจัดประสบการณ์เด็กอายุ ๔ขวบ แผนการจัดประสบการณ์เด็กอายุ ๕ ขวบ  จัด
บรรยากาศในชั้นเรียน บันทึกการนิเทศ แฟูมผลงานผู้เรียน แฟูมพัฒนางานของครู  กิจกรรมโฮมรูม  
กิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  

  ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -  เด็กมีความแตกต่างด้านอารมณ์ และสังคม    
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข - วิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล  จัดและปรับแผนจัด

ประสบการณ์ให้ เหมาะสม  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
จัดบรรยากาศชั้นเรียน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมเล่มตามมุมประสบการณ์  

การศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล 
ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ - เดก็มีความแตกต่างด้านอารมณ์สังคมและฐานะทาง

เศรษฐกิจ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -  ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล พร้อมพัฒนาและส่งเสริม

ทักษะด้านต่างๆ   
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๖ มีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
แผนการจัดประสบการณ์  กิจกรรมเล่นตามมุ่มประสบการณ์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน    

แบบประเมินผู้เรียนทั้ง ๔ ด้าน วิจัยในชั้นเรียน   
  ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -  พฤติกรรมของเด็กแตกต่างกัน   

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -  แสวงหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๗  ครูมีการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับสภาพจริงเหมาะสมกับวัย  และน าผลการ
ประเมินมาพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ 

 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

สมุดพัฒนาการเด็ก  สมุดรายชื่อเด็ก  แผนการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ ก ๔ ขวบ  
แผนการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก ๕ ขวบ แบบประเมินผู้เรียนทั้ง ๔ ด้าน แบบบันทึกพัฒนาการ  
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ - แผนการจัดประสบการณ์ไม่สามารถใช้กับเด็กทุกคนได้  
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข - การปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ พร้อมทั้งน าไปใช้กับ

เด็กให้ เหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๘  ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   
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รายงานวิจัยในชั้นเรียน  แฟูมพัฒนางานของครู  สมุดบันทึกพัฒนาการของเด็ก  กิจกรรม
การจัดการเรียนการสอน แบบบันทึกหลังสอน  บันทึกพฤติกรรมเด็ก 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -  ภาระงานและงานสนับสนุนของครูมาก  พฤติกรรม
ของเด็กแตกต่างกัน   

  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข -  ลดภาระงานที่ไม่จ าเป็น  แก้ป๎ญหานักเรียนเป็นรายบุคคล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๙ ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
การจัดมุมประสบการณ์ให้เด็ก  โครงการห้องเรียนสีขาว  โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ  

แผนปฏิบัติการประจ าปี  ค าสั่งมอบหมายงานประจ าปี   โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการ
พัฒนาสื่อฯ  โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และสื่อการเรียนการสอน พัฒนา
แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน กิจกรรมเสรี   ภาพถ่ายกิจกรรม 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ -  เด็กมีพ้ืนที่ท ากิจกรรมน้อย  พ้ืนที่เล่นกิจกรรมของเด็ก
อยู่ใน มุม อับ เสี่ยงต่อสัตว์มีพิษ  

  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข - เพ่ิมพ้ืนที่ในการท ากิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กนอกห้องเรียน  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑๐ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 
 ผลการประเมิน  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมสนทนายามเช้า  โครงการเยี่ยมบ้าน  โครงการศึกษา

แหล่งเรียนรู้  สมุดรับ-ส่งนักเรียน   กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง        
  ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -  ผู้ปกครองติดภารกิจมารับเด็กช้า สภาพดินฟูาอากาศ          

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข -  ประชุมตกลงเพ่ือท าความเข้าใจให้ชัดเจน   
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา๒๕๕๙ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาป๎จจุบัน  ๙๖.๙๗  ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
๒.สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา 

 ด าเนินการ        ไมด่ าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สรุปว่า 

มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑  ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน  
     

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
การประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
การประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
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สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม   
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา 
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป  จากระบบ ๕ คะแนน คือ  มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
 
มาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหาร 
                 จัดการศึกษา 
 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งช้ี ร้อยละเฉลีย่ 
ระดับคณุภาพ 

ปรับปรุง 
(๑) 

พอใช้ 
(๒) 

ด ี
(๓) 

ดีมาก
(๔) 

ดีเยี่ยม
(๕) 

๒.๑ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 
และปฏิบัติ ตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๙๘.๒๐     √ 

๒ .๒ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและ
หลักการจัดการศึกษา มีความคิดริ เ ริ่ ม  มี
วิสัยทัศน์ และเป็นผู้น าทางวิชาการ 

๙๘.๐๐     √ 

๒.๓ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ
บริหารงานอย่างมีคุณภาพ 

๙๘.๐๐     √ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๘.๐๗     √ 
 

ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑  ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ     
                    จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

รายงานสรุปผลการได้รับรางวัลของผู้บริหาร แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร 
แบบประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามหลักธรรมมาภิบาล แผนพัฒนาการศึกษา ( โล่รางวัล) 
ผู้บริหาร  บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลา 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -  ขาดฝุายบริหารในต าแหน่งรองผู้อ านวยการซึ่งมีเพียง
ต าแหน่งเดียว ต้องบริหารหลายฝุาย อาจท าให้การด าเนินงานล่าช้าบ้าง 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข - เสนอต้นสังกัดให้เปิดสอบและแต่งตั้งต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการเพ่ิม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒  ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ 
และเป็นผู้น าทางวิชาการ 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

  กิจกรรมศึกษาดูงานของบุคลากรทางการศึกษา การเข้าอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของครู 
เช่น อบรม ภาษาอังกฤษตามแนวธรรมชาติ  แบบรายงานการอบรมของครูในโรงเรียน   หนังสือ
ค าสั่งให้เดินทางไปราชการ  รายงานการพัฒนาตนเอง   ทะเบียนบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา  
แบบบันทึกการได้รับเกียรติบัตรของบุคลากรในโรงเรียน   แผนประจ าปีงบประมาณ  แผนปฏิบั ติ
การโรงเรียนแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี  

  ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  - ครูไม่ได้อบรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรอบปีงบประมาณ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข - ส่งเสริม/สนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมอย่างทั่วถึงท้ังในและนอก

สังกัด 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓  ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

  ค าสั่งมอบหมายงานประจ าปีการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณและประจ าปี
การศึกษา   ค าสั่งมอบหมายงานประจ าปี  รายงานการนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากร   โครงการ
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร รายงานสรุปผลการท าแผนงานโครงการ แบบรายงานประเมินผล
การบริหารงานของผู้บริหาร  การอบรม/สัมมนาในโครงการต่างๆท่ีเกี่ยวกับปฐมวัย (หนังสือราชการ) 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  - ต าแหน่งฝุายบริหารไม่ครบทุกฝุาย ผู้บริหารต้อง 
บริหารงานหลายฝุาย ภาระงานของครูมีมากท้ังคาบสอนและงานสนับสนุน 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข - เสนอหน่วยงานต้นสังกัดเปิดสอบ/แต่งตั้งฝุายบริหารใน
ต าแหน่งว่าง เกลี่ยครูให้สอบครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา๒๕๕๙ได้ระดับคุณภาพเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาป๎จจุบัน ๙๘.๐๗ ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
๒. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา  
ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๒ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สรุปว่า 

มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปูาหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๒ ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน   

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
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สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ 
๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
 
มาตรฐานที่ ๓  สถานศึกษามีจ านวนเด็ก  ทรัพยากร สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่ง

การเรียนรู ้ 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งช้ี ร้อยละเฉลีย่ 
ระดับคณุภาพ 

ปรับปรุง 
(๑) 

พอใช้ 
(๒) 

ด ี
(๓) 

ดีมาก
(๔) 

ดีเยี่ยม
(๕) 

๓.๑ สถานศึกษามีอาคารเรียน  อาคารประกอบ 
ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ วัสดุ  ครุภัณฑ์เพียงพออยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดี  ถูกสุขลักษณะสะอาด สวยงาม 

๙๓.๓๓     √ 

๓.๒สถานศึกษามีมาตรการปูองกันการบาดเจ็บ
และสร้างเสริมความปลอดภัย 

๙๓.๓๓     √ 

๓.๓ สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและ
ทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา  

๙๓.๓๓     √ 

๓.๔ สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา  

๙๓.๐๐     √ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๓.๐๐     √ 
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ สถานศึกษามีอาคารเรียน  อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ  
                  เรียนรู้ วัสดุ  ครุภัณฑ์เพียงพออยู่ในสภาพใช้การได้ดี  ถูกสุขลักษณะสะอาด สวยงาม 

ผลการประเมิน  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
  โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนพิเศษ   โครงการปรับปรุงอาคารเรียน  ซ่อมแซม
ห้องน้ า-ห้องส้วม ห้องเรียน ห้องศูนย์การเรียนรู้  โครงการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ส าหรับ
นักเรียนระดับปฐมวัยอย่างเพียงพอ มีสนามเด็กเล่นที่มีเครื่องเล่นพอประมาณ   

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   -   สนามเด็กเล่นตั้งอยู่ในมุมอับ   
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -  ปรับปรุงสนามเด็กให้เหมาะส าหรับให้เด็กเข้าไปท ากิจกรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ สถานศึกษามีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริมความปลอดภัย 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  
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การจัดท าประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน  การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในเวลาพักเที่ยงให้
นักเรียนเล่นอย่างระมัดระวัง   สมุดบันทึกครูเวรประจ าวัน  ห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์การเรียนรู้     
การปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ าวัน  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้  
กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา   

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   -  นักเรียนมีพฤติกรรมเลียนแบบ เล่นเสี่ยงอันตราย 
                     ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข -จัดบริเวณและสถานที่ที่เหมาะสมให้เด็กท ากิจกรรมในช่วงพัก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓  สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
          ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ   แผนปฏิบัติการ   โครงการสนับสนุนการศึกษาขั้น 
           พ้ืนฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   โครงการอาหารกลางวัน – อาหารเสริม(นม)  เงินค่าป๎จจัยพื้นฐาน 
           ส าหรับนักเรียนยากจน  การมอบเงินทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ(สมุดบันทึกทุนฝุายแนะแนว)   
       ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ - การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมไม่เป็นไมตาม 
           แผนปฏิบัติการ 
           ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -  รีบเร่งด าเนินการตามระยะเวลาและแผนปฏิบัติการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔  สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
  โครงการอนุรักษ์พันธ์กรรมพืช ฯ  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้   โครงการจัดซื้อหนังสือ
เรียน   โครงการยุวเกษตรน้อย  สื่อในการจัดการเรียนการสอน มีห้องปฏิบัติการที่มีวัสดุอุปกรณ์ที่
ทันสมัย  มีอาคารยิมเนเซียมส าหรับการเรียนรู้ตามศักยภาพ มีการเชื่อมโยงสัญญาณเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง   

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -  ระบบสัญญาณ /เครือข่ายช้า  โปรแกรมมีป๎ญหาบ่อย 
                     ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -  เปลี่ยนระบบสัญญาณที่รวดเร็วและมีบริการหลังการขาย 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา๒๕๕๙ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาป๎จจุบัน  ๙๓.๓๓  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒.สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๓ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สรุปว่า 

พัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๓  ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
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สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจ านวนเด็กทรัพยากรสภาพแวดล้อมและบุคลากรประจ าสาย 
สนับสนุนการสอนที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ 
๕ คะแนน คือ  มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
 
มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งช้ี 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคณุภาพ 
ปรับปรุง 

(๑) 
พอใช้ 
(๒) 

ด ี
(๓) 

ดีมาก
(๔) 

ดีเยี่ยม
(๕) 

๔.๑ สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัด
การศึกษา 

๙๔.๔๔     √ 

๔.๒ สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ๙๓.๓๓     √ 
๔.๓ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วน
ร่วมพัฒนาสถานศึกษา 

๙๓.๓๓     √ 

๔.๔ สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ๙๓.๓๓     √ 
๔.๕ สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการ
ปฏิบัติงาน 

๙๓.๓๓     √ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๓.๕๖     √ 
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา  

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

  ค าสั่งมอบหมายงาน  แผนการปฏิบัติการประจ าปี  บันทึกการประชุมการวางแผนการ
ด าเนินงาน   รายงานสรุปผลการด าเนินงาน/โครงการ ภาพกิจกรรมตามค าสั่งมอบหมายงาน  บันทึก
การเข้าสอน  บันทึกการนิเทศ  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน / รายงานการประเมินตนเอง (Sar)  
การวิจัยในชั้นเรียน  แบบสรุปข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงงานประจ าปี  

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   -  บางครั้งงานล่าช้าเพราะต้องเสนองานตามล าดับ คือ 
ผ่านหัวหน้าฝุาย / หัวหน้างาน   

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -  มอบหมายงานตามความเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒ สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม  

ผลการประเมิน  ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  
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 รายงานสารสนเทศประจ าปี  ประชาสัมพันธ์สารสนเทศผ่านเว็บไซต์โรงเรียน บันทึกการประชุม
การแสดงความคิดเห็นของผู้ปกครองในการพัฒนาสถานศึกษา บันทึกการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ  บันทึกการประชุม ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ระเบียนสะสม  โครงการสัปดาห์
สนทนาศิษย์ลูก รายงานสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก โครงการเยี่ยมบ้าน รายงานการประเมินตนเอง 
(Sar) บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ    -   ครูมีภาระงานต้องรับผิดชอบหลายงาน/ซ้ าซ้อน 
   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    -   ควรมอบหมายงานให้ชัดเจน / ไม่ซ้ าซ้อน  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๓ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา  

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน  ที่ได้ด าเนินการ  

  บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา หนังสือเชิญร่วมประชุม /ร่วมงานของ
สถานศึกษา  ภาพถ่ายร่วมงาน/กิจกรรมของสถานศึกษา   ภาพถ่าย ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาประจ าปี  รายงานการติดตามผลการด าเนินงาน   โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ โครงการกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด 
โครงการเปิดประตูสู่ฝ๎นวันขาวแสด  โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการสานสัมพันธ์ 
บ้านโรงเรียน 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -  บางครั้งคณะกรรมการสถานศึกษาติดภารกิจในการ
เชิญมาร่วมงาน จึงท าให้งานมีอุปสรรค 

       ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข - ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า เพ่ือให้คณะกรรมการได้จัดเวลาให้ 
 เหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๔ สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  

 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

  แผนพัฒนาสามปี แผนยุทธ์ศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา  บันทึกข้อความอนุมัติด าเนินงานโครงการ  แบบประเมินผลการด าเนินโครงการ 
การสรุปป๎ญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๐ รายงานโครงการ บันทึกการเยี่ยมบ้าน กิจกรรมสนทนาศิษย์ลูก 
โครงการเปิดประตูสู่ฝ๎นวันขาวแสด โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการพัฒนา
ศักยภาพวิทยาศาสตร์   โครงการฝึกทักษะการคิดโดยใช้กีฬาหมากล้อม  โครงการพัฒนาผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-Net)                                                           
  ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   -  โรงเรียนมีข้อจ ากัดในการเบิกจ่ายงบประมาณ และ
ช่วงระยะเวลามีจ ากัดในเรื่องของวัน-เวลา  

   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    -  เตรียมการโดยใช้เวลาให้เหมาะสม  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๕ สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน  

 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 99 

  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน รายงานผลการด าเนินงานโครงการใน
สถานศึกษา รายงานบันทึกการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา บันทึกการประชุมของงาน
วิชาการ  บันทึกการนิเทศ   การเยี่ยมชั้นเรียน  ค าสั่งมอบหมายงานประจ าปี 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   -    
   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข   - การตรวจสอบควรเป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติของ

โรงเรียนอย่างเคร่งครัด  
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา๒๕๕๙ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาป๎จจุบัน ๙๓.๕๖ ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
๒.สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ         ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษามาตรฐานที่ ๔ ของสถานศึกษาปีการศึกษา๒๕๕๙ 
สรุปว่า 
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 

สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๔ ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่  ๔ สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์  และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป      
จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งช้ี ร้อยละเฉลีย่ 
ระดับคณุภาพ 

ปรับปรุง 
(๑) 

พอใช้ 
(๒) 

ด ี
(๓) 

ดีมาก
(๔) 

ดีเยี่ยม
(๕) 

๕.๑ สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การศึกษาปฐมวัย ให้เหมาะสมกับเด็ก และบริบทของ
ท้องถิ่นประชาคมอาเซียน 

๙๔.๔๔     √ 

๕.๒ สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการ
จัดประสบการณ์เน้นเด็กเป็นส าคัญและน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  

๙๓.๓๓     √ 

๕.๓ สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ เทคโนโลยี ๙๔.๔๔     √ 
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ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย ให้เหมาะสมกับเด็ก  
 และบริบทของท้องถิ่นประชาคมอาเซียน 
          ผลการประเมิน  ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 ค าสั่งโรงเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรปี ๒๕๖๐ หลักสูตรสถานศึกษา(ปฐมวัย)  แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กอายุ ๔ ขวบ 
แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กอายุ ๕ ขวบสอน  บันทึกการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์  
แบบประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาในการด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร ศึกษาปฐมวัย 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -  หลักสูตรที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขตามหนังสือสั่งการ 
หรือหน่วยงานต้นสังกัด  

  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข   -   ปรับลดกิจกรรมตามความเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒ สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์เน้นเด็กเป็นส าคญัและ  
                  น าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
          ผลการประเมิน   ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย บันทึกการส่งแผนการจัดประสบการณ์เด็กอายุ ๔ ขวบ  บันทึกการ
ส่งแผนการจัดประสบการณ์เด็กอายุ ๕ ขวบ แบบบันทึกการนิเทศภายใน  กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
แผนการสอนบูรณาการอาเซียน แผนการสอนบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น แผนการสอนบูรณาการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ    -   พฤติกรรมเด็กเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม 
   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    -   ควรปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามพฤติกรรมเด็ก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓  สถานศึกษาส่งเสริมการผลิตการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมทีเอื้อ  
                  ต่อ การเรียนรู้ 
          ผลการประเมิน   ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

  การจัดท าหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา  ค าสั่งมอบหมายงานประจ าปีการศึกษา  
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้   แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม   

สารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมทีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๕.๔ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่
หลากหลายเหมาะสมกับวัย 

๙๓.๓๓     √ 

๕.๕ สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับให้ครูจัดท าระบบดูแล
ช่วยเหลือเด็ก รายงานผลและส่งต่อข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ  

๙๓.๓๓     √ 

๕.๖ สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดประสบการณ์
อย่างเป็นระบบ 

๙๓.๓๓     √ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๓.๗๐     √ 
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บันทึกการนิเทศภายใน  การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน  การอบรมการผลิตสื่อปฐมวัย  แบบสรุปการใช้
ศูนย์การเรียนรู้   การจัดมุมประสบการณ์ต่างๆ  แหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน นอกห้องเรียน เช่น 
ห้องสมุด สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ฯลฯ  
  ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินกา - ข้อจ ากัดในการใช้สื่อส าหรับเด็กเล็ก  ครูขาดความ
ช านาญในการสร้างหรือผลิตสื่อ   
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -  จัดอบรมครูปฐมวัย เปลี่ยนวิธีการจัดประสบการณ์และ
เลือกใช้สื่อ ให้เหมาะสม 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๔  สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายเหมาะสมกับวัย 
          ผลการประเมิน  ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

  แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม  การจัดท า
หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา ค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายงานผลการจัด
กิจกรรมตามโครงการแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่   สมุดบันทึกนิเทศ สมุดเยี่ยมชั้นนักเรียน ปฏิทินการ
นิเทศภายใน ค าสั่งมอบหมายงาน บันทึกผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้มาปรับปรุงแ ละ
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับอนุบาลปีที่ ๑ (๔ปี) และระดับอนุบาลปีที่๒ (๕ ปี) 
การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน  
     ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ - แผนการจัดประสบการณ์ไม่สามารถน ามาใช้ได้จริงกับเด็ก 

  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -  จัดกิจกรรมตามศักยภาพของเด็ก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๕  สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับให้ครูจัดท าระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก รายงานผลและส่งต่อ 
                  ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
          ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

  แบบประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน อายุ ๔-๕ ปี บันทึกพัฒนาการทั้ง ๔  สมุดรายงาน
ประจ าตัวเด็ก อายุ ๔-๕ ปี  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน  บันทึกผลการพัฒนาการทั้ง ๔  ด้าน   
ระเบียนสะสมนักเรียน  สมุดบัญชีเรียกชื่อ แฟูมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฐานข้อมูล sis     
รายงานการสังเกตเด็กเป็นรายบุคคลของครูประจ าชั้น บันทึกการเยี่ยมบ้านของครูประจ าชั้น 
รายงานผลการพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
  ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -  ป๎ญหาครอบครัว การไม่ให้ความร่วมมือกับทาง
โรงเรียนในบางครั้ง 

   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -  ให้ค าปรึกษา แนะน าผู้ปกครอง   
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๖ สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดประสบการณ์อย่างเป็นระบบ  
          ผลการประเมิน    ระดับคุณภาพดีมาก 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

สมุดบันทึกการนิเทศภายใน  ค าสั่งมอบหมายงานประจ าปี  ปฏิทินการนิเทศชั้นเรียน สมุดเยี่ยมชั้น
เรียน สมุดบันทึกการนิเทศภายใน รายงานผลการนิเทศประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิจัยในชั้นเรียน 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   -  การนิเทศติดตามไม่เป็นไปตามก าหนด เนื่องด้วย
ภาระงาน 
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  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข -  จัดท าปฏิทินให้ชัดเจน และมอบหมายบุคคลฝุายวิชาการ
นิเทศติดตามแทนแล้วแต่กรณี 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา๒๕๕๙ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาป๎จจุบัน ๙๓.๗๐ ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒.สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๕ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๕ ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยท่ีเน้นเด็กเป็น 
                                    ส าคัญ 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ 
คะแนน  คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  
มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งช้ี ร้อยละเฉลีย่ 
ระดับคณุภาพ 

ปรับปรุง 
(๑) 

พอใช้ 
(๒) 

ด ี
(๓) 

ดีมาก
(๔) 

ดีเยี่ยม
(๕) 

๖.๑ สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัด
กิจกรรม 

๙๑.๖๗     √ 

๖.๒ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

๙๑.๖๗     √ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๑.๖๗     √ 
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ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑ สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัด 
 กิจกรรม 

ผลการประเมิน  ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

  ท าเนียบแหล่งเรียนรู้  บันทึกการประชุมหัวหน้าสายชั้น  ท าเนียบปราชญ์ชาวบ้าน ปฏิทิน
แผนการด าเนินกิจกรรม  (แหล่งเรียนรู้)  รายงานโครงการของแต่ละสายชั้น  แผนการสอนบูรณา
การแหล่งเรียนรู้กับการเรียนการสอน  หนังสือเชิญวิทยากร  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  
แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ห้องศูนย์การเรียนรู้ อาคารเรียนใบตอง 
อาคารโรงยิมเนเซียมของโรงเรียน การเข้าใช้บริการห้องสมุดโรงเรียน  การใช้สถานที่สวนหลวงใน
การจัดกิจกรรม ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม  

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ - การศึกษาแหล่งเรียนรู้ในบางช่วงเวลาไม่เหมาะสม
เนื่องด้วยสภาพภูมิอากาศ  
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข – ควรน านักเรียนไปยังแหล่งเรียนรู้ที่เด็กสามารถเข้าชมได้ทุก
เวลา 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๒ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามี 
 ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
          ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

   รายงานโครงการ  การจัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณปรับปรุงห้องพิเศษต่างๆ  
การขอใช้อาคารยิมเนเซียมของหน่วยงานอื่นๆ (บันทึกการใช้) การให้บริการด้านสถานที่ในการสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการของหน่วยงานต้นสังกัด (หนังสือราชการ) โรงเรียนเป็นสถานที่จัดการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับสังกัดอบจ. การใช้สวนหลวง ร.๙ ในการจัดกิจกรรม  แหล่งเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า  แบบประเมินความพึงพอใจ  
  ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -  ลักษณะทางภูมิศาสตร์มีผลต่อการศึกษาแหล่งเรียนรู้

  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -  เด็กเล็กสถานที่/แหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัย 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา๒๕๕๙ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาป๎จจุบัน  ๙๑.๖๗  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒.สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

  ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๖ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๖ ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน   
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ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมนิระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป  จากระบบ 
๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
 
มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งช้ี 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคณุภาพ 
ปรับปรุง 

(๑) 
พอใช้ 
(๒) 

ด ี
(๓) 

ดีมาก
(๔) 

ดีเยี่ยม
(๕) 

๗.๑ สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาตาม
นโยบายปฏิรูปการศึกษา 

๙๓.๓๓     √ 

๗.๒ สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

๙๐.๔๘     √ 

๗.๓ สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ๙๓.๓๓     √ 
๗.๔ สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 

๙๓.๓๓     √ 

 ๗.๕ สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 

๙๓.๓๓     √ 

๗.๖ สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

๙๓.๓๓     √ 

๗.๗ สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน 

๙๓.๓๓     √ 

๗.๘ สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

๙๓.๓๓     √ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๒.๙๘     √ 
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑ สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

  ค าสั่งโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
การจัดท าโครงการต่างๆของสถานศึกษาเพ่ือรองรับแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้  คู่มือประเมิน
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คุณภาพการศึกษาภายใน  ประกาศมาตรฐานโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู ๒๕๐๒)  การ
ก าหนดค่าเปูาหมาย มาตรฐาน และตัวบ่งชี้  ร่องรอยการประเมินคุณภาพ  แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ  (แบบฟอร์ม ภาพถ่าย) เล่มรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ๒๕๖๐  

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   -   การจัดท าเอกสาร เครื่องมือประกัน และค าสั่ง
มอบหมายงานซึ่งบางครั้ง ครูมีการย้ายเข้า-ออกในระหว่างปีการศึกษา ต้องมอบหมายและแบ่งภาระ
งานอย่างชัดเจน      

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -  มอบหมายงานตามค าสั่งมอบหมายงานประจ าปี    
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๒ สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพตามมาตรฐาน 
 การศึกษา 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๓ ปี แผนปฏิบัติการประจ าปี  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา รายงานโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ค าสั่งมอบหมายงานประจ าปี   รายงานประเมิน
คุณภาพการศึกษาประจ าปี บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ประกาศมาตรฐาน
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู ๒๕๐๒) 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  - 
   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข   -  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๓ สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
           ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

    ค าสั่งโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐   
ค าสั่งโรงเรียนมอบหมายงานประจ าปี   โปรแกรม SiS  โปรแกรม GPA  เว็บไซต์โรงเรียน ระบบ 
nuqlis   

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   - ความไม่เสถียรของระบบการใช้งาน  ระบบเครือข่าย
สัญญาณอินเทอร์เน็ต 

   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข - ศึกษาระบบก่อนการน ามาใช้  ปรับปรุงระบบสัญญาณ 
 ภายใน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๔ สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
           ผลการประเมิน  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
           ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

 แผนปฏิบัติการประจ าปี  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา ๓ ปี 
แผนปฏิบัติการประจ าปี  รายงานผลการด าเนินงานตามโครง  แบบบันทึกการนิเทศ   ปฏิทินการ
ปฏิบัติงานประจ าปี    

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ - กิจกรรมโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนงาน 
   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข - ก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม หรือ ปรับเปลี่ยนตามช่วงเวลา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๕ สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
           ผลการประเมิน   ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปี ๒๕๖๐ บันทึกนิเทศ
ภายใน/ การประชุมบันทึกสนทนาทางวิชาการ  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี  
(SAR) สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยม  การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ - การประกาศมาตรฐานให้แยกระดับ ปฐมวัย และ ขั้น
พ้ืนฐาน  

   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข - จัดท าเล่มประกาศให้ชัดเจน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๖  สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  

ผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ภาพถ่าย แบบเก็บข้อมูล /
ร่องรอยข้อมูลมาตรฐานด้านต่างๆ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี (หนังสือน าส่ง) 
โครงการต่างๆ (ที่บรรจุในแผนพัฒนาการศึกษา )  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  บันทึกการ
นิเทศภายใน  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา  เล่มรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  - การติดตามแบบกรอกข้อมูล เครื่องมือประกัน
คุณภาพ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -  นัดหมายช่วงเวลาส่งให้ชัดเจน ให้เวลาในการเก็บข้อมูล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๗ สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมิน   ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

ค าสั่งโรงเรียนมอบหมายงานประจ าปีเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ร่องรอยการ
ประเมินมาตรฐานด้านต่างๆ  (ข้อมูล )  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี  บันทึกการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา   

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   -   การเผยแพร่รายงานอยู่ในวงแคบ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    -   ควรลงเว็บไซต์โรงเรียนและติดปูายประชาสัมพันธ์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๘ สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน / รายงานคุณภาพการประเมินคุณภาพภายนอก  

แผนพัฒนาการศึกษา ๓ ปี แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา รายงานโครงการต่างๆ  หลักสูตร
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สถานศึกษา  รางวัล / เกียรติบัตร / โล่ จากการได้รับรางวัลในกิจกรรมต่างๆ  หนังสือราชการ       
(ขออนุเคราะห์ใช้สถานที่   , วิทยากรภายในโรงเรียน  , อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ )   

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   -   การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข   -   สถานศึกษาเร่งด าเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการ 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา๒๕๕๙ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาป๎จจุบัน   ๙๒.๙๘  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

  ด าเนินการ         ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๗ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สรุปว่า 

 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่  ๗ ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน    

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่  ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับ คุณภาพดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ 
๕ คะแนน คือ  มีค่าเฉลี่ย   ๕.๐๐ 
 
มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริม

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งช้ี 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคณุภาพ 
ปรับปรุง 

(๑) 
พอใช้ 
(๒) 

ด ี
(๓) 

ดีมาก
(๔) 

ดีเยี่ยม
(๕) 

๘.๑ สถานศึกษาจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

๙๔.๔๔     √ 

๘.๒ สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเปูาหมาย
ในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

๙๓.๓๓     √ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๓.๘๙     √ 
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ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๑ สถานศึกษาจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบาย เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

แผนการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ แผนยุทธศาสตร์ แผน 
๓ ปี แผนปฏิบัติงานประจ าปี  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ รายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการ  บันทึกการประชุม  บันทึกการนิเทศติดตามการด าเนินโครงการ   
หลักสูตรสถานศึกษา   

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  - ระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการ  
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข –ควรจัดท าโครงการตามแผนงานก าหนดระยะท าโครงการและ 

ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๒ สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและ 

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   
  รายงานผลการด าเนินงานโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ค าสั่งมอบหมายงานประจ าปี   
รายงานการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธ์กรรมพืชฯ  โครงการธนาคารโรงเรียน  บันทึกการนิเทศ  
ทะเบียนคุมสรุปโครงการ  แบบประเมินโครงการ โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ   
ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ     

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    -   ควรด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนงาน 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา๒๕๕๙ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาป๎จจุบัน  ๒๕๖๐  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒.สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ         ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๘ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สรุปว่า 

 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่  ๘ ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
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สรุปผลประเมินมาตรฐานที่  ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็น
มาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป            
จากระบบ ๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐๐ 
 
มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๙  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ ร้อยละเฉลี่ย 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง 
(๑) 

พอใช้ 
(๒) 

ดี 
(๓) 

ดีมาก
(๔) 

ดีเย่ียม
(๕) 

๙.๑ เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย 

๑๐๐     √ 

๙.๒ เด็กมีสมรรถภาพทางกายและกลไก
เหมาะสมตามวัย 

๑๐๐     √ 

๙.๓ เด็กมีสุขนิสัย ในการดูแลสุขภาพ และ
ความปลอดภัยของตนเองเหมาะสมตามวัย 

๑๐๐     √ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๑๐๐     √ 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๑ เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

แบบบันทึกภาวการณ์เจริญเติบโตตามเกณฑ์เด็กปฐมวัยน้ าหนัก – ส่วนสูง  บัตรสุขภาพ  
ระเบียนสะสม  บัตรประจ าตัวแม่และเด็ก   โครงการอาหารกลางวัน  โครงการอย.น้อย 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -   นักเรียนรับประทานอาหารน้อย   
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข   -   เมนูอาหารให้หลากหลาย 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๒ เด็กมีสมรรถภาพทางกายและกลไกเหมาะสมตามวัย 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ    
  กิจกรรมการออกก าลังกายของนักเรียนปฐมวัย  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรม
กายบริหารยามเช้า  แบบประเมินการใช้ทักษะสัมผัสทั้ง ๕  แบบประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย  
โครงการกีฬา-กรีฑาสี ภายในโรงเรียนต้านยาเสพติด  โครงการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย   

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   - 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๓ เด็กมีสุขนิสัย ในการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเองเหมาะสมตามวัย 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  
 โครงการอาหารกลางวัน  โครงการอาหารเสริม(นม)  บันทึกกิจวัตรประจ าวันเด็กปฐมวัย 
ผลการประเมินมาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา ด้านร่างกายปีการศึกษา ๒๕๖๐ แบบบันทึก
พฤติกรรมเด็ก   บันทึกการแปรงฟ๎น  บันทึกการดื่มนม  บันทึกตรวจเล็บ ผม การแต่งกาย  โครงกา
รอย.น้อยในโรงเรียน   โครงการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -  นักเรียนไม่ชอบดื่มนมโรงเรียน  
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข-ครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและปลูกฝ๎งนักเรียนเรื่องการดื่มนม 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา๒๕๕๙ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาป๎จจุบัน ๑๐๐  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒.สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ         ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๙ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา   ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๙ ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๙ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ 
๕ คะแนน  คือ  มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
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มาตรฐานที่ ๑๐  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจเหมาะสมตามวัย 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ ร้อยละเฉลี่ย 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง 
(๑) 

พอใช้ 
(๒) 

ดี 
(๓) 

ดีมาก
(๔) 

ดีเย่ียม
(๕) 

๑๐.๑ เด็กร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพ่ือน ครู และผู้อื่น 

๑๐๐     √ 

๑๐.๒ เด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม  

๑๐๐     √ 

๑๐.๓ เด็กสนใจ ชื่นชมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 

๑๐๐     √ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๑๐๐     √ 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๑ เด็กร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อ่ืน 

ผลการประเมิน  ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

  กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง แผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมหน้าเสาธง 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เด็กร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว กิจกรรมสนทนายามเช้า 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   -  เด็กไม่กล้าแสดงออก 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข   -  จัดกิจกรรมให้เด็กได้มีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๒ เด็กมีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

แบบประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ เด็กร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันพ่อ วันแม่ 
วันไหว้ครู วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา   

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   -  เด็กไม่ได้ร่วมกิจกรรมทุกคน   
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข - ส่งเสริมให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และอย่างทั่วถึง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๓ เด็กสนใจ ชื่นชมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 
ผลการประเมิน  ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

โครงการวาดเส้น เพ้นท์สีเสื้อตัวน้อย  แบบประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ       
กิจกรรมหน้าเสาธง   กิจกรรมโฮมรูม   ส่งเสริมกิจกรรมเคลื่อนไหวการแสดงออก โครงการศึกษา
แหล่งเรียน  โครงการกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดปี ๒๕๖๐ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ การ
ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ นักเรียนไปร าถวายพระพร   
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ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   -   เด็กขาดความมั่นใจ ไม่กล้าแสดงออก 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -  ส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กแสดงออกอย่างสม่ าเสมอ 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา๒๕๖๐ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาป๎จจุบัน  ๑๐๐  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒.สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

  ด าเนินการ         ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๐ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา       ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๐ของสถานศึกษา 
   บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๐ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจเหมาะสมตามวัย 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป  จากระบบ  
๕  คะแนน คือ  มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
 
มาตรฐานที่ ๑๑  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม เหมาะสมตามวัย 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งช้ี 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคณุภาพ 
ปรับปรุง 

(๑) 
พอใช้ 
(๒) 

ด ี
(๓) 

ดีมาก
(๔) 

ดีเยี่ยม
(๕) 

๑๑.๑ เด็กมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามข้อตกลง ๑๐๐     √ 
๑๑.๒ เด็กมีความกตัญํูกตเวที มีมารยาทปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่ตนนับถือ 

๑๐๐     √ 

๑๑.๓ เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความรู้สึก
ที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 

๑๐๐     √ 

๑๑.๔  เด็ ก รู้ จั กประหยั ด ใช้ท รัพยากรและรั กษา
สิ่งแวดล้อม 

๑๐๐     √ 

๑๑.๕ เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ๑๐๐     √ 
๑๑.๖ เด็กเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และ
ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

๑๐๐     √ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ ๑๐๐     √ 
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ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ เด็กมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามข้อตกลง 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  
  ผลการประเมินมาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษาด้านสังคม พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สมุด
ประเมินพัฒนาการ ๔ ด้าน  แบบประเมินพัฒนาการด้านสังคม  

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   -  เด็กชอบเล่นซุกซน  
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -  จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๒ เด็กมีความกตัญญูกตเวที มีมารยาทปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่ตน      
 นับถือ 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

กิจกรรมวันแม่-วันพ่อ กิจกรรมมารยาทไทย   กิจกรรมวันไหว้ครู  ร่วมกิจกรรมอาหาร
พ้ืนเมืองภูเก็ต กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  ร่วมกิจกรรมตักบาตรภายในโรงเรียน  ร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญของชาติ กิจกรรมยามเช้าเข้าแถว-เคารพธงชาติ-สวดมนต์  กิจกรรมโฮมรูม  โครงการอาหาร
กลางวัน  อาหารเสริม(นม) 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -   นักเรียนไหว้ไม่ถูกต้อง  นักเรียนไม่ค่อยปฏิบัติ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -   ปลูกฝ๎งมารยาทที่ดีงามแก่เด็ก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๓ เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ    

โครงการธนาคารโรงเรียน  สมุดฝากธนาคารโรงเรียน  กิจกรรมวันเด็ก  ผลการประเมิน 
แบบประเมินพัฒนาการด้านสังคม  พัฒนาการด้านสังคม แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก  สมุดรายงานผล
การเรียนเด็ก     

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ -  เพ่ิมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็ก  ให้เด็กมี
กิจกรรมเพ่ิมเติม  ฝึกการออมเงิน   

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -  ให้นักเรียนท ากิจกรรมในช่วงก่อนกลับบ้าน หรือตอนเช้า 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๔ เด็กรู้จักประหยัด ใช้ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

ผลการประเมินพัฒนาการทางด้านสังคม  โครงการธนาคารโรงเรียน สมุดเงินฝากธนาคาร
โรงเรียน  ผลการประเมินพัฒนาการด้านสังคม   มาตรการประหยัดของโรงเรียน  โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ  กิจกรรมวันแม่  กิจกรรมวันพ่อ (การบ าเพ็ญประโยชน์ในวันส าคัญ) ภาพถ่ายการ
ร่วมกิจกรรม  
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ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -  เด็กเล็กๆยังไม่รู้จักคุณค่า ประโยชน์ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข -  ปลูกฝ๎งการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๕ เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ     
ผลการประเมินพัฒนาการทางด้านสังคม  แผนการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาการทั้ง ๔ 

ด้าน  กฎข้อปฏิบัติในห้องเรียน การยอมรับและเลือกตั้งตัวแทนห้องเรียน แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก 
ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -  เด็กคุ้นชินกับพฤติกรรมที่บ้านเป็นส่วนมาก   
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข   -   ส่งเสริมกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๖ เด็กเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย อันมี 
                  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

ผลการประเมินพัฒนาการทางด้านสังคม  กิจกรรมวันส าคัญที่โรงเรียนจัดขึ้น เช่น วันพ่อ 
วันแม่ วันส าคัญของชาติ วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  กิจกรรมวันเด็ก  กิจกรรมเข้าแถว-เคารพธง
ชาติ-ไหว้พระสวดมนต์  กิจกรรมเลือกตัวแทนห้องเรียน   

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -  การเข้าร่วมกิจกรรมของเด็ก ไม่ได้เข้าร่วมทุก
กิจกรรม  ติดขัดในเรื่องกิจกรรม และเวลา   

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -  ฝึกนักเรียนในเรื่องการมีสวนร่วมในทุกกิจกรรมของ
โรงเรียนที่เด็กสามารถร่วมได้ 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา๒๕๖๐ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาป๎จจุบัน  ๑๐๐  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒.สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ         ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๑ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่๑๑ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน     
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
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สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๑ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม เหมาะสมตามวัย 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป  จากระบบ 
๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  
 
มาตรฐานที่ ๑๒  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งช้ี 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคณุภาพ 
ปรับป

รุง 
(๑) 

พอใช้ 
(๒) 

ด ี
(๓) 

ดีมาก
(๔) 

ดีเยี่ยม
(๕) 

๑๒.๑ เด็กมีทักษะความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

๙๕.๒๕     √ 

๑๒.๒ เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ 

๙๕.๒๕     √ 

๑๒.๓ เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสม
ตามวัย 

๙๕.๒๕     √ 

๑๒.๔ เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

๙๕.๒๕     √ 

๑๒.๕ เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๙๕.๒๕     √ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๕.๒๕     √ 
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๑ เด็กมีทักษะความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

ผลการประเมิน  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐานที่ได้ด าเนินการ  

  แผนการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก ๔ ขวบและ ๕ ขวบ กิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์ 
แบบประเมินพัฒนาการด้านสติป๎ญญา  แบบประเมินการพัฒนาการทางสติป๎ญญา   แผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้อาเซียน   

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   -  เด็กขาดทักษะพื้นฐาน  ทักษะที่จ าเป็นในการใช้ชีวิต 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -  ส่งเสริมการท ากิจกรรมที่ฝึกเด็กด้านทักษะ 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๒.๒ เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ 
ผลการประเมิน  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ     
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  กิจกรรมบทบาทสมมุติ กิจกรรมเล่านิทานหน้าชั้นเรียน กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ บันทึกผลพัฒนาการด้านสติป๎ญญา แบบประเมินการพัฒนาการทาง
สติป๎ญญา 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ - โครงการ/กิจกรรมที่จัดไม่ครอบคลุมจินตนาการของ
เด็ก 

  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข -  ส่งเสริมกิจกรรมเด็กด้านการคิด การแก้ป๎ญหา  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๓ เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสมตามวัย 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ    

  บันทึกผลการพัฒนาการด้านสติป๎ญญา  แบบประเมินการพัฒนาการทางสติป๎ญญา  
กิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์   

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  - การสื่อสารของนักเรียนบางคนมีป๎ญหา การส่งสาร
และรับสารไม่ตรงกัน  เด็กไม่กล้าแสดงออก   

  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -  จัดกิจกรรมเสริมให้เด็กอย่างหลากหลาย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๔ เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

 กิจกรรมเล่นก็ได้เล่าก็เก่ง  กิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์  บันทึกผลการพัฒนาการด้าน
สติป๎ญญา  แบบประเมินการพัฒนาการทางสติป๎ญญา 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -  กิจกรรมไม่ช่วยให้เด็กทุกคนได้ร่วมกิจกรรม  
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข - ส่งเสริมกิจกรรมที่เน้นการแก้ป๎ญหา เด็กทุกคนได้ร่วม

กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๕ เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง 
                  ต่อเนื่อง 

ผลการประเมิน   ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

 บันทึกผลการพัฒนาการด้านสติป๎ญญา  แบบประเมินการพัฒนาการทางสติป๎ญญา  กิจกรรม
หลัก ๖ กิจกรรม  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่                                                                                                                                            

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ    -       
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -  ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน จัดมุมนิทาน หรือ มุม

อ่านหนังสือ ดูภาพไว้ในห้องเรียน 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา๒๕๖๐ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาป๎จจุบัน  ๙๕.๒๕  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒.สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ         ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๒ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  สรุปว่า 
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  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่๑๒ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน     

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่  ๑๒  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ 
๕ คะแนน   คือ  มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐๐  

 
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น  

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งช้ี ร้อยละเฉลีย่ 
ระดับคณุภาพ 

ปรับปรุง 
(๑) 

พอใช้ 
(๒) 

ด ี
(๓) 

ดีมาก
(๔) 

ดีเยี่ยม
(๕) 

๑๓.๑ สถานศึกษาพัฒนาเด็กบรรลุตาม
เปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ 
ปรากฏเป็น    อัตลักษณ์ของเด็ก 

๙๓.๓๓     √ 

๑๓.๒ สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนาปรากฏ
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๙๓.๓๓     √ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๓.๓๓     √ 
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๓.๑ สถานศึกษาพัฒนาเด็กบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ ปรากฏ 
 เป็นอัตลักษณ์ของเด็ก 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

  รายงานการประเมินตนเอง  ค าสั่งมอบหมายงานประจ าปี   ภาพถ่าย โครงการส่งเสริม
ศักยภาพด้านวิชาการและทักษะกระบวนการของผู้เรียน  รายงานการประชุม  บันทึกการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา   แผนปฏิบัติงานประจ าปี   แผนพัฒนา ๓ ปี   
     ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ - จ านวนนักเรียน และคุณภาพผู้เรียนขึ้นอยู่กับป๎จจัยความ
พร้อมของครอบครัว  

  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข - ส่งเสริมและให้โอกาสแก่เด็กอย่างเท่าเทียมและสนับสนุนเด็กท่ีมี  
 ความสามารถเฉพาะด้าน  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 118 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๓.๒ สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนาปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

 รายงานการประชุมหรือบันทึกการประชุม  บันทึกการประชุมสถานศึกษา  โครงการส่งเสริม     
สุขภาพ    แผนพัฒนา ๓ ปี ผลการประเมินพัฒนาการ ๔ ด้าน 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -  การด าเนินงานล่าช้า  กิจกรรมปฏิบัติไม่ได้ด้วยสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ และศักยภาพของเด็กในแต่ละคน 

   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข - กิจกรรมหรือโครงการไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา๒๕๖๐ได้ระดบัคุณภาพดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาป๎จจุบัน  ๙๓.๓๓  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒.สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

  ด าเนินการ         ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๓ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่๑๓ของสถานศึกษา 
   บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน     
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ 
๕ คะแนน  คือ  มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐๐ 
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มาตรฐานที่ ๑๔  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔.๑ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของเด็ก 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

แบบรายงานผลการเรียนของผู้เรียน   แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองในกิจกรรม
วันสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก  แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆตามที่โรงเรียนจัดขึ้น  
ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม  โครงการอาหารกลางวัน โครงการกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด  
กิจกรรมเปิดประตูสู่ฝ๎นวันขาวแสด  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  โครงการสายใยป๎นน้ าใจสู่
บ้านพักคนชรา กิจกรรมเปิดประตูสู่ฝ๎นวันขาว-แสด    

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  - ผู้ปกครองขาดความร่วมมือ ผู้ปกครองไม่ติดตาม
ข่าวสาร  ป๎ญหาครอบครัว  สถานะทางเศรษฐกิจ  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข - สอบถามผู้ปกครอง ให้โอกาสเด็ก  ให้ทุนการศึกษาตามกรณี   
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔.๒ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองในกิจกรรมวันส าคัญ  แบบตอบรับการเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการต่างๆตามที่โรงเรียนจัดขึ้น  ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม    บัญชีการรับนักเรียน

ตัวบ่งช้ี ร้อยละเฉลีย่ 
ระดับคณุภาพ 

ปรับปรุง 
(๑) 

พอใช้ 
(๒) 

ด ี
(๓) 

ดีมาก
(๔) 

ดีเยี่ยม
(๕) 

๑๔.๑ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพของเด็ก 

๙๕.๐๐     √ 

๑๔.๒ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อ
คร ู

๙๐.๐๐     √ 

๑๔.๓ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

๙๐.๐๐     √ 

๑๔.๔ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อ
สถานศกึษา 

๙๕.๐๐     √ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๒.๕๐     √ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 120 

ประจ าปีการศึกษา  ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม  โครงการสนทนาศิษย์ลูก  โครงการเยี่ยมบ้าน   
กิจกรรมป๎จฉิมนิเทศ  โครงการสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน  โครงการกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -   
   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - สอบถามผู้ปกครอง ให้โอกาสเด็ก  ให้ทุนการศึกษาตามกรณี   
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔.๓ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
   ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

   สมุดบันทึกการรับนักเรียนประจ าปี  โครงการสนทนาศิษย์ลูก  โครงการเยี่ยมบ้าน   
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  กิจกรรมถือศีลกินผัก  โครงการเปิดประตูสู่ฝ๎นวัน
ขาว-แสด กิจกรรมอาหารพ้ืนเมือง  ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม  โครงการส่งเสริมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ  โครงการธนาคารโรงเรียน  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนด้านวิทย์-คณิต  
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนสู่คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ    -   
   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข        -  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔.๔ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้ปกครองให้ความ     
สมุดบันทึกการรับนักเรียนประจ าปี   การเข้ามาศึกษาดูงานของโรงเรียนจากสถานศึกษาอ่ืนๆ 
ต่างจังหวัด  (ภาพถ่าย  หนังสือราชการ)  รางวัล  โล่ ต่างๆ ที่มอบให้ทางโรงเรียน  โครงการเปิด
ประตูสู่ฝ๎นวันขาวแสด  โครงการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ (o-net)  โครงการเตรียมความ
พร้อม นักเรียน   โครงการเยี่ยมบ้าน   โครงการสนทนาศิษย์ลูก   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -  ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจแก่โรงเรียนมากเกินการ
จ านวนห้องเรียนที่จะรับนักเรียนได้    
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - ขยายห้องเรียนเพ่ิม  เพิ่มกรอบอัตราก าลังครูเพ่ือรองรับเด็ก 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา๒๕๖๐ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาป๎จจุบัน  ๙๒.๕๐  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒.สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ         ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๔ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่๑๔ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน   
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ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๔ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง 
และชุมชน 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ 
๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  

 
๑.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

1.1 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๙๖.๓๓     √ 

1.2 ครูมีความรู้  ความเข้าใจปรัชญา หลักการและ
จุดหมายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๙๗.๐๐     √ 

1.3 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ๙๗.๐๐     √ 
1.4 ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการ

เรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและ
น าไปจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๙๕.๕๐     √ 

1.5 ครูบริหารจัดการช้ันเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ๙๖.๐๐     √ 
1.6 ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยี

มาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
๙๕.๖๐     √ 

1.7 ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและน าผล
ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

๙๐.๐๐     √ 

1.8 ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ๙๒.๐๐     √ 
1.9 ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่าง

เหมาะสม 
๙๗.๐๐     √ 

1.10 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน ๙๘.๐๐     √ 
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ ๙๕.๔๔     √ 

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 ผลการประเมนิ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
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ใบประกอบวิชาชีพครู วุฒิบัตรการเข้าอบรมโครงการต่างๆ การประเมินครูเข้าสู่วิทยฐานะ   
(คศ. ๒ , คศ. ๓ , คศ. ๔) แบบประเมินตนเองของครู  แบบประเมินผู้ร่วมงาน กิจกรรมธนาคารขยะ 
กิจกรรมการสอนโดยใช้วัสดุรีไซเคิล การน ากระดาษใช้ซ้ า กิจกรรมส่งเสริมการผลิต (สหกรณ์) บัญชี
ลงเวลา/บันทึกการประชุมประจ าเดือน ค าสั่งมอบหมายงานประจ าปี ค าสั่งเวรประจ าวัน  แผนการ
สอน(กิจกรรมการสอน) การแต่งกายชุดเครื่องแบบ  โครงการวันส าคัญทางศาสนา  กิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา  โครงการรักษ์ภาษาไทย กิจกรรมเข้าร่วมเทศกาลอาหารท้องถิ่น โครงการเปิด
ประตูสู่ฝ๎นวันขาว-แสด ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โครงการสนทนาศิษย์-ลูก โครงการเยี่ยมบ้าน 
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ กิจกรรมวันไหว้ครู โครงการป๎จฉิมเทศ  กิจกรรมโฮมรูม  
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   -   การจัดอบรมครูยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ   
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข   -   ควรปรับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ครบทุกคน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒  ครูมีความรู้  ความเข้าใจปรัชญา  หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ หลักสูตรสถานศึกษา การจัดท าแผนการเรียนรู้ จัดท า
ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้าง หน่วยการเรียนรู้   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมเสริมศักยภาพ
ตลอดปีการศึกษา  รายงานสรุปแบบประเมินแผนการสอนของครู  

  ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  - หลักสูตรมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงบ่อย 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข -  ควรทดลองใช้หรือน าร่องโรงเรียนเปูาหมายอย่างน้อย ๑ ปี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
แผนการจัดการเรียนรู้  ระเบียนสะสม   แบบประวัตินักเรียนรายบุคคล  แบบบันทึกการ

เยี่ยมบ้าน  โปรแกรม sis  แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน  โครงการสนทนาศิษย์-ลูก  โครงการปรับปรุง
หลักสูตร โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-Net  บันทึกการสอนซ่อมเสริม  แบบประเมินและแบบสรุป 
SDQ  แบบสรุปผลการช่วยเหลือนักเรียน   โปรแกรม  Nuqlis   สมุดบันทึกพฤติกรรม  แบบ
รายงานผลการเรียน 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ    -   นักเรียนมีการย้ายเข้า-ออก  นักเรียนไม่กล้าบอก
เรื่องราวของตนเอง  นักเรียนละอายครูและเพ่ือนๆ  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    -  ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลนักเรียนให้เป็นป๎จจุบัน หรือ แจ้ง
ข้อมูลนักเรียน  ให้เป็นป๎จจุบัน  ให้ก าลังนักเรียนและช่วยแนะน าแนวที่ถูกต้อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔  ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาและน าไปจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั   

            ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
           ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  แผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระ  แบบ
บันทึกการส่งแผนการเรียนรู้  สรุปผลการส่งแผนการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
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สวนพฤกษศาสตร์ โ รง เรี ยน กิจกรรมเข้ าค่ าย ในกลุ่ มสาระวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัด
การศึกษา (Nuqlis) วิจัยในชั้นเรียน  นวัตกรรมการเรียนการสอน  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ทุกระดับชั้น ค่ายวิทย์-คณิต  ค่ายภาษาอังกฤษ  โครงการมัคคุเทศก์น้อย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช   แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  แบบประเมินอ่านคิดวิเคราะห์เขียน  โครงการ
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น เอกสาร ปถ.๐๖  โครงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net    

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ      - ภาระงานนอกเหนือการสอนของครูมาก  แผนการ
สอนต้องปรับปรุงทุกปีการศึกษาเม่ือมีการปรับปรุงหลักสูตร  ศักยภาพนักเรียนแต่ละคนแตกต่างกัน 

  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข     -   ส่งแผนการสอนทุกวันศุกร์ หรือ เดือนละครั้ง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 
           ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
           ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

กิจกรรมงานวันเด็ก  แบบบันทึกพฤติกรรม  แผนการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
บันทึกกิจกรรมโฮมรูม บันทึกการประชุมสายชั้น โครงการปฐมนิเทศ โครงการป๎จฉิมนิเทศ กิจกรรม
โฮมรูม บันทึกการประชุมสายชั้น กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี บันทึกการเยี่ยมบ้าน ส่งเสริม
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่น ค่ายพุทธบุตร กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน กีฬากลุ่มอบจ. กีฬา
จังหวัด  การมอบทุนการศึกษา บันทึกการสอนซ่อมเสริม โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย  โครงการ
อบรมระเบียบวินัยและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ -  การส่งจัดท าวิจัยและส่งวิจัยของครูไม่เป็นไปตาม 
แผนงาน  ภาระงานครูมาก  นักเรียนมีป๎ญหาครอบครัว  ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -  ส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยชั้นเรียนภาคเรียนละ ๑ เรื่อง   
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๖ มีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการพัฒนาคุณภาพงานและสื่อการเรียนการสอน  โครงการพัฒนาสื่อการสอนเอกสาร
สิ่งพิมพ์  โครงการพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์  โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อเอกสาร   
โครงการจัดท าวารสารโรงเรียน  โครงการพัฒนาคุณภาพงานวัดผลประเมินผลและทะเบียน แผนการ
จัดการเรียนรู้ ทะเบียนสื่อแต่ละศูนย์การเรียนรู้  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทุกระดับชั้น    

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ - ระบบเครือข่ายมีป๎ญหาสภาพดินฟูาอากาศไม่อ านวย 
ส่งผลต่อการใช้งาน ครูมีภาระงานเยอะ   

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข – ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยี จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสื่อ  
การผลิตสื่อให้หลากหลาย 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๗  ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม 
  ตามศักยภาพ   
            ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
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โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา (Nuqlis) แบบรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ / ปถ.๐๕  แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน แบบทดสอบปลายภาคเรียน แบบทดสอบ
ระหว่างเรียน แบบฝึกหัด แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินสมรรถนะ แบบวิเคราะห์คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ แบบประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียน แบบบันทึกหลังสอน วิจัยชั้นเรียน 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ    -   ระบบเครือข่ายไม่เสถียร สภาพดินฟูาอากาศไม่
อ านวย  เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับครูทุกท่านมีไม่เพียงพอ  ป๎ญหาการพริ้นงาน  นักเรียนไม่ติดตาม
งาน ขาดเรียนบ่อย ส่งผลถึงงานที่ครูมอบหมาย 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข   -   โรงเรียนควรมีหน่วยงานที่ควบคุมระบบ หรือจ้างผู้ดูแล
ระบบ  ติดตามนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ  ใช้การซ่อมเสริม และให้งานนักเรียนลดภาระงานที่ซ้ าซ้อน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๘  ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

รายงานวิจัยในชั้น  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน ระเบียนสะสม  
การศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล สมุดบันทึกพัฒนาการของเด็ก การจัดท าแฟูมสะสมผลงานของนักเรียน 
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน  แบบทดสอบ แบบฝึกก่อนเรียน-หลังเรียน  การจัดท าสื่อการเรียนการ
สอน การใช้เทคนิคการสอนอย่างหลากหลาย  การวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนแต่ละคนเพ่ือน ามา
พัฒนาการเรียนการสอน 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   -  การศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลต้องใช้ระยะเวลา 
ภาระงานครูเยอะ  นักเรียนมีป๎ญหาครอบครัว นักเรียนขาดเรียนบ่อย  นักเรียนไม่สนใจเรียน   

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ครูสอนซ่อมเสริม    
ครูพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนตามสภาพความล าบาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๙ ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
          ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โครงการจัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ์และสื่อการเรียนการสอน โครงการจัดซื้อสิ่งพิมพ์เพ่ือใช้ในห้องสมุด โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้  โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี  สารสนเทศ พัฒนาระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์  
โครงการซ่อมแซมและบ ารุงอาคารเรียน พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต พัฒนาสื่อการสอน จัดซื้อหนังสือ
เรียน จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน   

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ - สภาพภูมิอากาศ ห้องเรียนไม่เพียงพอส าหรับการขยาย
ชั้นเรียนเพิ่มขึ้น วัสดุอุปกรณ์ช ารุดจากการใช้งานบ่อยๆ นักเรียนใช้งานอย่างไม่ระมัดระวัง  สถานที่
นั่งพักผ่อนนอกอาคารเรียนมีน้อย  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข - ออกมาตรการให้นักเรียนรู้จักคุณค่าและโทษของการเล่น 
การใช้ของใช้ การใช้ของส่วนรวม  จัดมุมส่งเสริมการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑๐   ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
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โครงการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย โครงการอาหารกลางวัน ให้ความรู้ด้านโภชนาการ
แก่นักเรียน กีฬาสีภายใน  โครงการอาหารเสริม(นม)  โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนด้วยเทคนิค
เต้าเต๋อซินซี  โครงการอบรมสารวัตรนักเรียน โครงการอบรมระเบียบวินัยและพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา โครงการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน 
โครงการป๎จฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๓ และม.๖  โครงการวันส าคัญ  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี –ยุวกาชาด โครงการวัยใสใส่ใจธรรมะ โครงการประชุมผู้ปกครอง โครงการ
เปิดประตูสู่ฝ๎นวันขาว-แสด โครงการเยี่ยมบ้าน โครงการแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ - นักเรียนที่มีโรคประจ าตัวไม่ค่อยได้เข้าร่วมกิจกรรม
ของโรงเรียน  ผู้ปกครองบางคนไม่ส่งเสริมนักเรียนหรือไม่สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -  จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองพบปะนักเรียนบ่อยขึ้น หาช่วงเวลา
ที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาป๎จจุบัน  ๙๕.๔๔  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒.สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ         ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษามาตรฐานที่ ๑ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  สรุปว่า 
   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา     ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑  ของสถานศึกษา 
    บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 

      เป็นส าคัญ 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม   
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป            
จากระบบ ๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  
 
มาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษา 
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ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ ร้อยละเฉลี่ย 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง 
(๑) 

พอใช้ 
(๒) 

ดี 
(๓) 

ดีมาก
(๔) 

ดีเย่ียม
(๕) 

๒.๑ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

๙๘.๒๐     √ 

๒.๒ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการ
จัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็น
ผู้น าทางวิชาการ 

๙๘.๐๐     √ 

๒.๓ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ
บริหารงานอย่างมีคุณภาพ 

๙๘.๐๐     √ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ ๙๘.๐๗     √ 
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑  ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ     
                    จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

รายงานสรุปผลการได้รับรางวัลของผู้บริหาร แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร 
แบบประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามหลักธรรมมาภิบาล แผนพัฒนาการศึกษา ( โล่รางวัล) 
ผู้บริหาร  บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลา 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -  ขาดฝุายบริหารในต าแหน่งรองผู้อ านวยการซึ่งมีเพียง
ต าแหน่งเดียว ต้องบริหารหลายฝุาย อาจท าให้การด าเนินงานล่าช้าบ้าง 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข - เสนอต้นสังกัดให้เปิดสอบและแต่งตั้งต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการเพ่ิม  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒  ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ 
และเป็นผู้น าทางวิชาการ 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

  กิจกรรมศึกษาดูงานของบุคลากรทางการศึกษา  การเข้าอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของครู 
เช่น อบรม ภาษาอังกฤษตามแนวธรรมชาติ  แบบรายงานการอบรมของครูในโรงเรียน หนังสือค าสั่ง
ให้เดินทางไปราชการ  รายงานการพัฒนาตนเอง  ทะเบียนบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา  แบบ
บันทึกการได้รับเกียรติบัตรของบุคลากรในโรงเรียน  แผนประจ าปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการ
โรงเรียนแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี  

  ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ–ครูไม่ได้อบรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรอบปีงบประมาณ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข - ส่งเสริม/สนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมอย่างทั่วถึงทั้งในและ

นอก สังกัด 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓  ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐานที่ได้ด าเนินการ 
  ค าสั่งมอบหมายงานประจ าปีการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณและประจ าปี
การศึกษา  ค าสั่งมอบหมายงานประจ าปี  รายงานการนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากร   โครงการ
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร รายงานสรุปผลการท าแผนงานโครงการ แบบรายงานประเมินผล
การบริหารงานของผู้บริหาร  การอบรม/สัมมนาในโครงการต่างๆท่ีเกี่ยวกับปฐมวัย (หนังสือราชการ) 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -ต าแหน่งฝุายบริหารไม่ครบทุกฝุาย ผู้บริหารต้อง 
บริหารงานหลายฝุาย ภาระงานของครูมีมากท้ังคาบสอนและงานสนับสนุน 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข   -  เสนอหน่วยงานต้นสังกัดเปิดสอบ/แต่งตั้งฝุายบริหารใน
ต าแหน่งว่าง เกลี่ยครูให้สอบครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาป๎จจุบัน ๙๘.๐๗  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒.สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ         ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๒ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๒  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน   
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่  ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ 
๕ คะแนน   คือ  มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐๐  
 
มาตรฐานที่ ๓  สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ เป็น 
  สังคมแห่งการเรียนรู้  
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ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง 

(๑) 
พอใช้ 
(๒) 

ด ี
(๓) 

ดีมาก
(๔) 

ดีเยี่ยม
(๕) 

๓.๑ สถานศึกษามีอาคารเรียน  อาคารประกอบ 
ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
วัสดุ  ครุภัณฑ์เพียงพออยู่ในสภาพใช้การได้ดี  ถูก
สุขลักษณะสะอาด สวยงาม 

๙๓.๓๓     √ 

๓.๒สถานศึกษามีมาตรการปูองกันการบาดเจ็บและ
สร้างเสริมความปลอดภัย 

๙๓.๓๓     √ 

๓.๓ สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและ
ทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา  

๙๓.๓๓     √ 

๓.๔ สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา  

๙๓.๓๓     √ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๓.๓๓     √ 

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑  สถานศึกษามีอาคารเรียน  อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ  
 เรียนรู้ วัสดุ  ครุภัณฑ์เพียงพออยู่ในสภาพใช้การได้ดี  ถูกสุขลักษณะสะอาด สวยงาม  

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

  โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนพิเศษ อย่างเพียงพอ  มีโรงอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ   มีห้องสมุดเพ่ือการสืบค้นและการเรียนรู้ โครงการปรับปรุงอาคารเรียน  ซ่อมแซม
ห้องน้ า-ห้องส้วม ปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์  มีสนามเด็กเล่นพอประมาร 
โครงการสวนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ   

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -  พ้ืนที่ใช้บริการในห้องสมุดน้อยหากนักเรียนไปเข้าใช้
บริการพร้อมๆกัน   เวลาฝนตกจะมีป๎ญหาหารนักเรียนต้องไปเรียนยังห้องปฏิบัติการ   

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - ควรสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคาร  ควรแบ่งช่วงเวลาในการ
เข้าใช้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒  สถานศึกษามีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริมความปลอดภัย 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

การจัดท าประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน  มาตรการใช้ห้องเรียน – ห้องปฏิบัติการ  การ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในเวลาพักเที่ยงให้นักเรียนเล่นอย่างระมัดระวัง การปฏิบัติหน้าที่ครูเวร
ประจ าวัน จัดให้มีสวนพฤกษศาสตร์และสนามหญ้า กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  สมุด
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บันทึกประจ าวัน ห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์การเรียนรู้ การปฏิบัติหน้าที่เว รประจ าวัน โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -  นักเรียนไม่ได้ระมัดระวัง   
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - โรงเรียนมีมาตรการปูองกันอุบัติเหตุ ปูองกันการบาดเจ็บ 
มีประกันอุบัติเหตุนักเรียนทุกคน  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓  สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา  
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐานที่ได้ด าเนินการ   

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ  โครงการสนับสนุนการศึกษาข้ัน 
          พ้ืนฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   โครงการอาหารกลางวัน – อาหารเสริม(นม) เงินค่าป๎จจัยพื้นฐาน 
          ส าหรับนักเรียนยากจน การมอบเงินทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ (สมุดบันทึกทุนฝุายแนะแนว)  
          เงินค่าสาธารณูปโภคจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง รับเงินค่าใช้สถานที่สัมภาษณ์นักศึกษา  
           มหาวิทยาลัยรามค าแหง  รับเงินค่าสนามสอบจาก กศน.ภูเก็ต 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -  การด าเนินงาน/โครงการ ไปล่าช้าบ้าง ไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี เนื่องด้วยภารกิจเร่งด่วน และภาระงานของครู และช่วงเวลาในการปฏิบัติมี
แต่ วันหยุดราชการ   

           ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -  ควรด าเนินงานตามความเร่งด่วนและ ปฏิทินปฏิบัติงาน  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔  สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  
          ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐานที่ได้ด าเนินการ  
 มีสื่อในการจัดการเรียนการสอน มีห้องปฏิบัติการทางภาษา ทางวิทยาศาสตร์  มีสื่ออุปกรณ์ท่ี 
          ทันสมัย มีอาคารยิมเนเซียมส าหรับการเรียนรู้ตามศักยภาพ มีการเชื่อมโยงสัญญาณเครือข่าย 
          อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง   มีโครงการหรือกิจกรรมเช่น โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการแหล่งเรียนรู้ โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน สื่อในการจัดการ
เรียนการสอนมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย อาคารยิมเนเซียมเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   -   สื่อบางประเภทมีข้อจ ากัดในการใช้งาน นักเรียนมี
ข้อจ ากัดแต่ละระดับชั้น และศักยภาพของนักเรียน  สภาพดินฟูาอากาศมีผลต่อการใช้สื่อ 
           ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข   -   หาช่วงเวลาที่เหมาะสมให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้สื่ออย่าง
หลากหลาย   

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาป๎จจุบัน  ๙๓.๓๓  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒.สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๓ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
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สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๓ ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน   

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนมีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ 
๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา  

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

  ค าสั่งมอบหมายงาน   แผนการปฏิบัติการประจ าปี  บันทึกการประชุมการวางแผนการ
ด าเนินงาน   รายงานสรุปผลการด าเนินงาน/โครงการ ภาพกิจกรรมตามค าสั่งมอบหมายงาน  บันทึก

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง 

(๑) 
พอใช้ 
(๒) 

ดี 
(๓) 

ดีมาก
(๔) 

ดีเย่ียม
(๕) 

๔.๑ สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัด
การศึกษา 

๙๔.๔๔     √ 

๔.๒ สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วน
ร่วม 

๙๓.๓๓     √ 

๔.๓ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
ส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา 
๔.๔ สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

๙๓.๓๓ 
 

๙๓.๓๓ 

    √ 
 
√ 

๔.๕ สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการ
ปฏิบัติงาน 

๙๓.๓๓     √ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๓.๕๖     √ 
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การเข้าสอน  บันทึกการนิเทศ  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน / รายงานการประเมินตนเอง (Sar)  
การวิจัยในชั้นเรียน  แบบสรุปข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงงานประจ าปี  

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ     -   บางครั้งงานล่าช้าเพราะต้องเสนองานตามล าดับ 
คือ ผ่านหัวหน้าฝุาย / หัวหน้างาน   

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข   -   มอบหมายงานตามความเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒ สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม  

ผลการประเมิน  ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

 รายงานสารสนเทศประจ าปี  ประชาสัมพันธ์สารสนเทศผ่านเว็บไซต์โรงเรียน บันทึกการประชุม
การแสดงความคิดเห็นของผู้ปกครองในการพัฒนาสถานศึกษา   บันทึกการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ  บันทึกการประชุม ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ระเบียนสะสม  โครงการ
สัปดาห์สนทนาศิษย์ลูก รายงานสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก โครงการเยี่ยมบ้าน  รายงานการประเมิน
ตนเอง (Sar) บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ    -   ครูมีภาระงานต้องรับผิดชอบหลายงาน/ซ้ าซ้อน 
   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    -   ควรมอบหมายงานให้ชัดเจน / ไม่ซ้ าซ้อน  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๓ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา  

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน  ที่ได้ด าเนินการ  

  บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา หนังสือเชิญร่วมประชุม /ร่วมงานของ
สถานศึกษา  ภาพถ่ายร่วมงาน/กิจกรรมของสถานศึกษา   ภาพถ่าย ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาประจ าปี  รายงานการติดตามผลการด าเนินงาน   โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ โครงการกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด 
โครงการเปิดประตูสู่ฝ๎นวันขาวแสด  โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการสานสัมพันธ์ 
บ้านโรงเรียน 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -  บางครั้งคณะกรรมการสถานศึกษาติดภารกิจในการ
เชิญมาร่วมงาน จึงท าให้งานมีอุปสรรค 

       ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า เพ่ือให้คณะกรรมการได้จัดเวลาให้ 
 เหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๔ สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  

 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

  แผนพัฒนาสามปี แผนยุทธ์ศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา  บันทึกข้อความอนุมัติด าเนินงานโครงการ  แบบประเมินผลการด าเนินโครงการ 
การสรุปป๎ญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๐ รายงานโครงการ บันทึกการเยี่ยมบ้าน กิจกรรมสนทนาศิษย์ลูก 
โครงการเปิดประตูสู่ฝ๎นวันขาวแสด โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการพัฒนา
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ศักยภาพวิทยาศาสตร์   โครงการฝึกทักษะการคิดโดยใช้กีฬาหมากล้อม โครงการพัฒนาผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-Net)                                                           
  ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  - โรงเรียนมีข้อจ ากัดในการเบิกจ่ายงบประมาณ และ
ช่วงระยะเวลามีจ ากัดในเรื่องของวัน-เวลา  

   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -  เตรียมการโดยใช้เวลาให้เหมาะสม  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๕ สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน  

 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน รายงานผลการด าเนินงานโครงการใน
สถานศึกษา รายงานบันทึกการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา บันทึกการประชุมของงาน
วิชาการ  บันทึกการนิเทศ   การเยี่ยมชั้นเรียน  ค าสั่งมอบหมายงานประจ าปี 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ    -    
   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    - การตรวจสอบควรเป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติ

ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด  
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา๒๕๕๙ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาป๎จจุบัน ๙๓.๕๖ ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒.สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน -  ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ         ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๔ ของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๔  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาด าเนินการบรหิารจัดการศึกษาขั้นพื้นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ 
๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐๐ 
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มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
 

ตัวบ่งชี้ ร้อยละเฉลี่ย 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง 
(๑) 

พอใช้ 
(๒) 

ดี 
(๓) 

ดีมาก
(๔) 

ดีเย่ียม
(๕) 

๕.๑ สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของท้องถิ่นสู่ประชาคม
อาเซียน 

๙๔.๔๔     √ 

๕.๒ สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

๙๓.๓๓     √ 

๕.๓ สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมทีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

๗๗.๗๘    √  

๕.๔ สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ๙๓.๓๓     √ 
๕.๕ สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการ 
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ  

๙๕.๘๓     √ 

๕.๖ สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

๙๓.๓๓     √ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ ๙๑.๓๔     √ 
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของ
ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน  

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

  ค าสั่งโรงเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ทุก
ระดับ  โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  รายงานผลโครงการปรับปรุงหลักสูตร  บันทึกสรุป
การส่งแผนการสอน  บันทึกหลังสอน  ค าสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาในการด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร  แบบประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  แผนการจัดการเรียนรู้บูรณการกับสวน
พฤกษาศาสตร์ แผนการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมโรงเรียนพอเพียง 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -   หลักสูตรสถานศึกษามีการปรับปรุงทุกปี และ 
เปลี่ยนแปลงตามบริบทของสถานศึกษา หรือตามหนังสือสั่งการที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่
ต้องการสอดแทรกแก่ผู้เรียน 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -  ควรมีโรงเรียนต้นแบบ หรือน าร่อง  ก่อนการใช้จริง จะได้
เกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒ สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั
และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  
          ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

  หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนตามแผนการเรียน  บันทึกการส่งแผนการจัดการเรียนรู้  
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกการนิเทศภายใน  บันทึกหลังสอน  บันทึกการสอนซ่อมเสริม  
บันทึกการเยี่ยมชั้นเรียน บันทึกกิจกรรมโฮมรูม  โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ -คณิต 
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาทักษะ
กระบวนการด้านศิลปะสู่มืออาชีพ   โครงการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ o-net  โครงการ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้  วิจัยชั้นเรียน  สรุปการนิเทศการจัดการเรียนการสอน แบบประเมินการใช้
แผนการจัดการเรียนรู้  แบบบันทึกการเยี่ยมชั้นเรียน 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ -  ด้วยภาระงานและงานสนับสนุนที่มากส่งผลให้ครูมี
การส่งแผนล่าช้าบ้าง  แผนการสอนของครูผิดรูปแบบและสอดคล้องกับบริบทของรายวิชา 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้  สนับสนุนให้ครูส่งแผนการสอน
ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓  สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมทีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้  
               ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีมาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

  สมุดบันทึกการใช้ศูนย์การเรียนรู้  แบบบันทึกการใช้สื่อ ผลิตสื่อ แผนการจัดการ
เรียนรู้ สรุปโครงการปรับปรุงสื่อและเทคโนโลยี  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้  โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช โครงการส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ต   โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียน
ศึกษา  โครงการพัฒนาสื่อฯโดยครู ชุมชนและนักเรียน  โครงการพัฒนาสร้างสรรค์ศิลปะบาติกสู่
ความเป็นเลิศ กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มอ. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ยอดนักสืบ   โครงการต้นกล้ากานท์กวีฝึกฝีมือหนังสือเล่มเล็ก  โครงการ
ฝึกทักษะการคิดโดยใช้กีฬาหมากล้อม  สมุดบันทึกการดูแลรักษา ซ่อมแซม 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ - การผลิตสื่อส าหรับนักเรียนยังไม่ครอบคลุมสื่อ    
สื่อการสอนไม่สามารถใช้กับนักเรียนได้ในบางโอกาส        
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข -  ผลิตสื่อที่ทันสมัย เหมาะสมกับผู้เรียน และดูความ
เหมาะสมในการใช้งาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๔  สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
          ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

  ค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานสอน  สมุดรายงานผลการเรียนรายบุคคล  แผนการ
จัดการเรียนรู้  บันทึกหลังสอน  การจัดผู้เรียนให้ตรงตามความถนัด ตามความสามารถของ
ผู้เรียน  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้  มัคคุเทศก์น้อย การเขียนโปรแกรมพัฒนาหุ่นยนต์ ทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ  โครงการพัฒนาศักยภาพวิทย์ -คณิต  กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์   
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โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทุกระดับชั้น  บันทึกการเยี่ยมชั้นเรียน บันทึกโฮมรูม  บันทึกการ
นิเทศภายใน  สมุดนิเทศติดตามผล  แบบประเมินการจัดกิจกรรม  โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ (O-Net)  โครงการพัฒนาสื่อการสอน เอกสารสิ่งพิมพ์  
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนสู่คนเก่งท้องถิ่น 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -  กิจกรรมไม่สามารถจัดได้ตามวัน/เวลาที่ก าหนด  
บางกิจกรรมมีข้อจ ากัด 
       ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข   -   การจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียน และมีความ
หลากหลายส าหรับกลุ่มผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๕  สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
           ผลการประเมิน  ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลและประเมินผล  ปฏิทินการปฏิบัติงานวิชาการ  แบบปพ.
๑  ปพ.๓ แบบ ปถ.๖ ตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการวัดผลประเมินผลในแต่ละภาคเรียน โครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์ลูก แจ้งผลการ
เรียน บันทึกการส่งเอกสาร ข้อสอบ  สมุดทะเบียนคุมการออกหลักฐานการส าเร็จการศึกษาของ
ผู้เรียน แบบบันทึกการนิเทศ  แบบบันทึกการประชุมสาย  แบบบันทึกการเยี่ยมชั้นเรียน  แบบ
บันทึกโฮมรูม  แบบบันทึกการเข้าสอน โครงการปรับปรุงหลักสูตร โครงการปรับพ้ืนฐาน 
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   -   ระบบปฏิบัติการไม่เสถียรเพราะทางโรงเรียน
เริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๐  ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร    

    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข   -   ใช้ระบบสารสนเทศในการเก็บข้อมูลให้เป็นป๎จจุบัน   
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๖ สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
            ผลการประเมิน  ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐานที่ได้ด าเนินการ  

   ตารางบันทึกการนิเทศ  สมุดบันทึกการนิเทศ สมุดเยี่ยมชั้นเรียน ปฏิทินการนิเทศ ค าสั่ง
มอบหมายงาน   บันทึกการเยี่ยมชั้นเรียน รายงานสรุปการนิเทศ แบบประเมินการนิเทศ แบบ
ประเมินแผนการสอน  แบบประเมินการเยี่ยมชั้นเรียน  

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   -   การนิเทศติดตามไม่ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด
เนื่องด้วยภาระงาน  
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -  การนิเทศมีการยืดหยุ่นตามเวลาที่เหมาะสม 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา๒๕๕๙ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาป๎จจุบัน  ๙๑.๓๔  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒.สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ         ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๕ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
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สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๕  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ 
๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐๐ 
 
มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง 

(๑) 
พอใช้ 
(๒) 

ด ี
(๓) 

ดีมาก
(๔) 

ดีเยี่ยม
(๕) 

๖.๑ สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดการ
เรียนรู้ 

๙๑.๖๗     √ 

๖.๒ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 

๙๑.๖๗     √ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๑.๖๗     √ 
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑ สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการ
จัดการเรียนรู้  

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

  ท าเนียบแหล่งเรียนรู้  ท าเนียบปราชญ์ชาวบ้าน  บันทึกประชุมหัวหน้าสายชั้นคัดเลือก
แหล่งเรียนรู้  การจัดท าแผนบูรณาการแหล่งเรียนรู้กับการเรียนการสอน ปฎิทินแผนการด าเนิน
กิจกรรม  รายงานโครงการของแต่ละสายชั้น  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  แบบสรุป
รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ห้องศูนย์การเรียนรู้ อาคารเรียนใบตอง 
อาคารโรงยิมเนเซียมของโรงเรียน การเข้าใช้บริการห้องสมุดโรงเรียน  การใช้สถานที่สวนหลวงใน
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การจัดกิจกรรมยุวกาชาด ลูกเสือ เนตรนารี  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   -  การไปแหล่งเรียนรู้ในบางสถานที่สภาพดินฟูา
อากาศไม่อ านวย  แหล่งเรียนรู้ไม่เหมาะสมกับนักเรียน  
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -  เลือกแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และสถานที่
ที่ไปได้ทุกโอกาส  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๒ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
          ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

  รายงานโครงการ  แผนการสอนแบบบูรณาการ  การจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา  
แบบสอบถามความพึงพอใจ  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกจังหวัด  การจัดท าโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติงบประมาณปรับปรุงห้องพิเศษต่างๆ การขอใช้อาคารยิมเนเซียมของหน่วยงานอ่ืนๆ (บันทึก
การใช้) การให้บริการด้านสถานที่ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการของหน่วยงานต้นสังกัด 
(หนังสือราชการ) โรงเรียนเป็นสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับสังกัดอบจ.  การใช้สวน
หลวง ร.๙ ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี –ยุวกาชาด  การพัฒนา/บ าเพ็ญประโยชน์ในวัน
ส าคัญ เช่น ถนนไร้ฝุุน สวนหลวง ร.๙ (ภาพถ่าย ก าหนดการในวันส าคัญ)  ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -  กิจกรรมที่จัดตามปฏิทินปฏิบัติงานจะจัดโครงการ
ในช่วงต้นของการเปิดภาคเรียน จึงมักประสบป๎ญหาฝนตกบ่อย การเดินทางไปล าบาก สถานที่ไม่
อ านวย     

   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -  เลือกแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน สถานที่ไม่เสี่ยง 
     อันตราย  การเดินทางไปสะดวก 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา๒๕๕๙ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาป๎จจุบัน ๙๑.๖๗ ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒.สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ         ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๖ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๖  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
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สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ 
๕ คะแนน  คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
 
มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง 

(๑) 
พอใช้ 
(๒) 

ดี 
(๓) 

ดีมาก
(๔) 

ดีเยี่ยม
(๕) 

๗.๑ สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาตาม
นโยบายปฏิรูปการศึกษา 

๙๓.๓๓     √ 

๗.๒ สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึ กษาที่ เ น้นคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

๙๐.๔๘     √ 

๗.๓ สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ๙๓.๓๓     √ 
๗.๔ สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 

๙๓.๓๓     √ 

 ๗.๕ สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 

๙๓.๓๓     √ 

๗.๖ สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

๙๓.๓๓     √ 

๗.๗ สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน 

๙๑.๖๗     √ 

๗.๘ สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

๙๓.๓๓     √ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๒.๗๗     √ 
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑  สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

  ค าสั่งโรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา        
ปีการศึกษา ๒๕๖๐  การจัดท าโครงการต่างๆของสถานศึกษาเพ่ือรองแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้  
คู่มือประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ร่องรอยการประเมินคุณภาพ (แบบฟอร์ม ภาพถ่าย) 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี  ประกาศมาตรฐานประกันการศึกษา แผนปฏิบัติ
งานประจ าปี  

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -  การก าหนดบุคลากร พนักงาน  เจ้าหน้าที่ให้การออก
ค าสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจนในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน  

   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -  โรงเรียนควรจัดท าประกาศ และก าหนดค่าเปูาหมายตาม 
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เรียบร้อย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๒  สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษา 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

  แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา รายงาน
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ค าสั่งมอบหมายงานโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ รายงานประเมิน
คุณภาพการศึกษาประจ าปี บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ค าสั่งมอบหมายงาน
ประจ าปีการศึกษา โครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ   

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   -  
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -  สถานศึกษาควรด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาอย่างจริงจัง   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๓  สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
          ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

  ค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานประจ าปีการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ค าสั่งโรงเรียนมอบหมายงาน  การจัดท าจัดข้อมูลโปรแกรม sis  
จัดท าข้อมูลโปรแกรม GPA  เว็บไซต์โรงเรียน ข้อมูลป๎จจุบันของโรงเรียน  การตอบข้อสงสัยและ
แสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์โรงเรียน   

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   -   การก าหนดผู้รับผิดชอบงานในแต่ละฝุาย  งาน
ล่าช้า  การติดตามงาน 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข   -   สถานศึกษาแต่งตั้งผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ก าหนดวันส่งที่
ชัดเจน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๔   สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
           ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
          ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

 แผนปฏิบัติการประจ าปี  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา ๓ ปี 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา รายงานโครงการต่างๆ ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา   

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   -  การด าเนินงานตามแผนหรือก าหนดการวางไว้ไม่ได้
ติดด้วยภาระงานอื่นที่มาแบบกะทันหัน   ภาระงานของครูและงานสนับสนุนมาก  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข     -   รีบเร่งด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๕ สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
          ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปี ๒๕๖๐ บันทึกนิเทศ
ภายใน/ การประชุมบันทึกสนทนาทางวิชาการ  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
(SAR) สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยม การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ    -   
   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    -   โรงเรียนก าหนดค่าเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๖ สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  
          ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ภาพถ่าย  แบบเก็บข้อมูล /
ร่องรอยข้อมูลมาตรฐานด้านต่างๆ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี   (หนังสือน าส่ง 
อบจ.) โครงการต่างๆ (ที่บรรจุในแผนพัฒนาการศึกษา )  ประกาศโรงเรียนและการก าหนดค่า
เปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษา 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ     -   การเก็บรวบรวมข้อมูลต้องใช้ระยะเวลาทั้งภาค
เรียน ๑ ปีการศึกล่าช้า ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ข้อมูลที่ได้มาไม่ถูกต้อง  ข้อมูลขาดการไตร่ตรอง 
คลาดเคลื่อน 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข     -  ตรวจสอบข้อมูลกับเล่มรายงานปีการศึกษาที่ผ่านมา  
ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างจริงจัง /ต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๗  สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
           ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

  ค าสั่งโรงเรียนมอบหมายงานของโรงเรียน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ร่องรอยการประเมินมาตรฐานด้านต่างๆ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจ าปี  บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  หนังสือน าส่ง อบจ.  

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ    -   รายงานการประเมินสมรรถนะในส่วนกลางออกช้า
กว่าก าหนด ส่งผลให้การจัดท ารายงานต้องรอข้อมูลบางส่วน   

   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    -    ควรให้ระยะเวลาในการจัดท าข้อมูล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๘  สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
          ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีมาก 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

  รายงานการประเมินคุณภาพภายใน /รายงานคุณภาพการประเมินคุณภาพภายนอก  
แผนพัฒนาการศึกษา ๓  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา รายงานโครงการต่างๆ  หลักสูตร
สถานศึกษา  การจัดโครงการเปิดประตูสู่ฝ๎นวันขาว-แสด   

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ     -   การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    -   สถานศึกษาเร่งด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 141 

 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาป๎จจุบัน  ๙๒.๗๗  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒.สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ         ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๗ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๗  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน  
  

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จาก
ระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  
 
มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริม 
 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
 

ตัวบ่งชี้ ร้อยละเฉลี่ย 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง 
(๑) 

พอใช้ 
(๒) 

ด ี
(๓) 

ดีมาก
(๔) 

ดีเยี่ยม
(๕) 

๘.๑ สถานศึกษาจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

๙๔.๔๔     √ 

๘.๒ สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตาม
เปู าหมายในการยกระดับคุณภาพ รั กษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา 

๙๓.๓๓     √ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๓.๘๙     √ 
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 142 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๑  สถานศึกษาจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบาย เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

   ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   
  โครงการพัฒนาผลการทดสอบระดับประเทศ  โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ  
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนสู่คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น  โครงการพัฒนาศักยภาพ
วิทยาศาสตร์  โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  แผนปฏิบัติงานประจ าปี  บันทึกผลการ
ด าเนินโครงการ  แผนยุทธศาสตร์  แผน ๓ ปี แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ รายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี ๒๕๖๐  บันทึกการประชุมการประกันคุณภาพภายใน  โครงการ
ธนาคารโรงเรียน  โครงการสวนพฤกษศาสตร์  รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  บันทึกการนิเทศ
ติดตามการด าเนินโครงการ  หลักสูตรสถานศึกษา บันทึกการประชุมฝุายบริหาร  โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช บันทึกการประชุมการวางแผนและติดตามผลการด าเนินงาน บันทึ กการเข้าสอน 
บันทึกการประชุมสายชั้น บันทึกการประชุมงานวิชาการ บันทึกการประชุมงานแผนและงบประมาณ 
รายงานโครงการที่ด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายงานการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช โครงการธนาคารโรงเรียน โครงการตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง  

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   -  โครงการด าเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงาน   
           ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข   -   เร่งด าเนินการก่อนก าหนด หรือปรับย้ายโครงการในกรณี
เร่งด่วน   

ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๒   สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐาน 
 และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

  แผนการจัดหาพัสดุ  โครงการต่างๆของโรงเรียน  ทะเบียนคุมสรุปโครงการต่างๆ  ภาพถ่าย  
แผนพัฒนาการศึกษา  ค าสั่งการติดตามและประเมินผลการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  แผนการพัฒนา
การศึกษาสามปี  โรงเรียนได้รับปูายสนองพระราชด าริ  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  นักเรียน
ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ โครงการปรับปรุงหลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ค าสั่งมอบหมายงาน
ประจ าปี รายงานโครงการด าเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รายงานการบันทึกการ
ประชุมการวางแผนการด าเนินงาน แบบรายงานโครงการต่างๆ กิจกรรมต่างๆ แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี  

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ     -  
            ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข     - 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาป๎จจุบัน ๙๓.๘๙ ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

๒.สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ         ไม่ด าเนินการ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๘ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สรุปว่า 
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  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๘  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็น
มาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ 
๕ คะแนน  คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
 
มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๙  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ ร้อยละเฉลี่ย 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง 
(๑) 

พอใช้ 
(๒) 

ดี 
(๓) 

ดีมาก(๔) 
ดีเยี่ยม
(๕) 

๙.๑ ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติ
ตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 

๙๒.๕๐     √ 

๙.๒ ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต ๙๑.๖๗     √ 
๙.๓ ผู้เรียนมีความกตัญํูกตเวที  ๙๓.๗๕     √ 
๙.๔ ผู้เรียนมีเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
เสียสละเพ่ือส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ  

๙๓.๓๓     √ 

๙.๕ ผู้เรียนประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของ
ส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 

๙๒.๕๐     √ 

๙.๖ ผู้เรียนนิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่น ภูมิป๎ญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

๙๒.๕๐     √ 

๙.๗ ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

๙๕.๐๐     √ 

๙.๘ ผู้เรียนเป็นพลที่ดีภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

๙๕.๐๐     √ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๓.๒๘     √ 
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ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๙.๑ ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ  

 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

บันทึกการมาสายของนักเรียน  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  บันทึก
หลังสอน  แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนที่ผิดกฎระเบียบของโรงเรียน บัญชีเรียกชื่อ (ปถ.๐๓) สมุด
บันทึกการเข้าสอน แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน ปถ.๐๕ สมุดรายงานผลการเรียน แบบบันทึก
พฤติกรรมนักเรียน แบบบันทึกพฤติกรรมการตรวจเล็บ ผม และการแต่งกาย การเข้าร่วมแข่งขัน
มารยาทไทย โครงการอบรมระเบียบวินัย บันทึกกิจกรรมโฮมรูม โครงการอบรมระเบียบวินัย บันทึก
เวรประจ าวัน การร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา โครงการค่ายพุทธบุตร บันทึกการ
ปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรประจ าวัน   การเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาการสวดมนต์ไหว้พระ 
(กิจกรรมหน้าเสาธง)  แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ    - กิจกรรมทางศาสนาที่แตกต่างกัน  
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข     -   โรงเรียนเชิญชวนและขอความร่วมมือเฉพาะกรณี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๒  ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต  
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   
            แบบรายงานการสอบถามนักธรรม  อบรมระเบียบวินัย   และพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า  กิจกรรมโฮมรูม  
โครงการค่ายพุทธบุตร  โครงการอบรมระเบียบวินัย หน้าที่พลเมือง กิจกรรมตักบาตรในวันส าคัญ  
บันทึกการประชุมประจ าสัปดาห์  แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน  สอบนักธรรมศึกษา สอบ
มาตรฐานกลาง สอบ NT สอบO-Net 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ - นักเรียนมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงบางกิจกรรมเมื่อ
โรงเรียนจัดกิจกรรมให้  นักเรียนมีโรคประจ าตัวไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้นักเรียนขาดเรียนบ่อย  
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข - จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนกลุ่มที่ขาดเรียนบ่อย  หรือ
นักเรียนที่โรคประจ าตัว 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๓ ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที  
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   
  เกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น  โครงการวันส าคัญ เช่นวันพ่อ วันแม่  โครงการวันไหว้ครู การ
ทักทายและท าความเคารพผู้อาวุโสกว่า  กิจกรรมป๎จฉิมนิเทศ กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรในวันส าคัญของชาติ  การร่วมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวาย
อาลัยและวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ  นักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ โครงการ
ค่ายคุณธรรม  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  โครงการสายใยป๎นน้ าใจสู่บ้านพักคนชรา  แบบบันทึกพฤติกรรม 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ    -   นักเรียนไม่กล้าแสดงออก  เขิน อาย บางโอกาส       
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  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข   -  ใช้การเยี่ยมบ้านนักเรียนสังเกต สัมภาษณ์ กับผู้ปกครองใน
เบื้องต้น 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๔  ผู้เรียนมีเมตตา  กรุณา  เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละเพื่อส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ  
 ผลการประเมิน  ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   
  แบบรายงานธนาคารขยะ  แบบรายงานโครงการวันส าคัญ  บันทึกสมุดความดี  กิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา แบบบันทึกกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  โครงการวันเด็กแห่งชาติ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นศท . อาสาพัฒนา 
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ- เนตรนารี – ยุวกาชาด แฟูมงานสัมพันธ์ชุมชน  โครงการสานสายใยป๎น
น้ าใจสู่บ้านพักคนชรา  กิจกรรมโฮมรูม 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  - นักเรียนบางส่วนละเลยหน้าที่  ขาดการติดตาม
กิจกรรม  นักเรียนบางคนเกี่ยงงาน   

       ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - ส่งเสริมกิจกรรมยามเช้าก่อนเข้าแถว การบ าเพ็ญประโยชน์   
 ฝึกนักเรียนให้เป็นผู้น าโดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยม 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๕  ผู้เรียนประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
           ผลการประเมิน  ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

 แบบบันทึกประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  แบบรายงานโครงการรีไซเคิล  แบบรายงาน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  สมุดบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆ ของโรงเรียน  แบบบันทึกการส่ง
สมุดงานของนักเรียน  แบบรายงานโครงการธนาคารขยะ  โครงการธนาคารโรงเรียน  กิจกรรมการ
รณรงค์การประหยัดน้ า ไฟ  กิจกรรมโรงเรียนพอเพียง 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   -   นักเรียนบางส่วนลมืปิด น้ า ไฟ พัดลม บางครั้ง  
การใช้ทรัพย์สินของโรงเรียนขาดความระมัดระวัง        
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -  ปลูกจิตส านึกให้นักเรียนรู้จักคุณค่าและประโยชน์ของ
ทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวม  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๖  ผู้เรียนนิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและ 
 ความเป็นไทย  
          ผลการประเมิน  ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

  แบบรายงานถือศีลกินผัก  โครงการวันส าคัญ  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  โครงการ
พัฒนาสร้างสรรค์บาติกสู่ความเป็นเลิศ  โครงการรักษ์ภาษาไทย    โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น  ร่วมเทศกาลอาหารท้องถิ่นภูเก็ต ร่วมประเพณีลอยกระทง เข้าค่ายพุทธบุตร  โครงการวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา กีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด  โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนด้วย
เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี โครงการอบรมและพัฒนาทักษะทางด้านนาฎศิลป์  โครงการอบรมการ
ท าอาหารพ้ืนเมืองภูเก็ต โครงการส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมวันสุนทรภู่  กิจกรรม
วันภาษาไทย 
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ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -  กิจกรรมหรือโครงการไม่ได้รองรับนักเรียนทุก
กลุ่มเปูาหมาย อาจจะถูกจ ากัดด้วยศาสนา วัย  อายุ  หรือเป็นโครงการเฉพาะของแผนกการเรียน
นั้นๆ 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมอย่าง
หลากหลายไม่จ ากัดเพศ  วัย  ศาสนา    

ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๗  ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
 ผลการประเมิน  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม    
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

  แบบรายงานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  แบบรายงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์  แบบ
รายงานโครงการ  กิจกรรมการท าหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการ นศท.อาสาพัฒนา โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  โครงการเปิดประตูสู่ฝ๎นวันขาวแสด โครงการอบรมระเบียบวินัยและพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรม
โฮมรูม  โครงการวันส าคัญ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ วันแม่ วันพ่อ (ภาพถ่าย) โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้  โครงการโรงเรียนพอเพียง 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -  สภาพดินฟูาอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อกิจกรรมที่จัดขึ้น   
การร่วมด้วยช่วยกันรักษาความสะอาดในบริเวณท่ีก าหนดยังไม่ทั่วถึง 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข     -   โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียน เช่น วันส าคัญต่างๆ  
แบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้นักเรียนได้ปฏิบัติ   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๘  ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง 
เป็นประมุข           
          ผลการประเมิน  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

    แบบรายงานโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  แบบรายงานโครงการ นศท.  โครงการ
อบรมระเบียบวินัยและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โครงการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน  
โครงการอบรมสารวัตรนักเรียน โครงการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน แบบบันทึกพฤติกรรม
นักเรียน กิจกรรมประชุมสายชั้น งานธุรการชั้นเรียนการ เลือกคณะกรรมการชั้นเรียน หัวหน้าห้อง 
ฝุายต่างๆของห้องเรียน  

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -  นักเรียนไม่กล้าแสดงออก  การขาดการมีส่วนร่วม
ของนักเรียนในบางระดับชั้น    

   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -  จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างสม่ าเสมอ 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา ๒๕๕๙ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
   ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาป๎จจุบัน  ๙๓.๒๘  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒.สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ         ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๙ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
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สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๙  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน  
     

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๙  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ 
๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
 
มาตรฐานที่ ๑๐  ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
 

ตัวบ่งชี้ ร้อยละเฉลี่ย 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง 
(๑) 

พอใช้ 
(๒) 

ด ี
(๓) 

ดีมาก
(๔) 

ดีเยี่ยม
(๕) 

๑๐.๑ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

๙๐.๐๐     √ 

๑๐.๒ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและ
รับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน 

๙๐.๐๐     √ 

๑๐.๓ ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และ
ภูมิป๎ญญาอาเซียน  

๙๕.๕๐     √ 

๑๐.๔ ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบ้านและ
ทักษะอาชีพ  

๙๑.๒๕     √ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๑.๖๙     √ 
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๑ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
           ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนสู่คนเก่งท้องถิ่น  โครงการวันส าคัญของชาติ  
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนอาเซียนศึกษา  แบบบันทึกการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียน 
หลักสูตรสถานศึกษา  แบบรายงานโครงการทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  สรุปผลการประเมินการ
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คิดวิเคราะห์ เขียน แบบประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แผนการจัดการเรียนรู้
อาเซียน  แบบรายงานโครงการ แบบรายงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน  สรุปโครงการ
เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ  แบบรายงานโครงการอาเซียน แบบบันทึกการใช้ห้องสื่อ  ห้องสมุด  
แบบรายงานการเข้าร่วมวันส าคัญทางศาสนา  แบบรายงานโครงการค่ายพุทธบุตร  แบบรายงาน
โครงการเทศกาลอาหารพ้ืนเมือง แบบรายงานโครงการปฐมนิเทศ แบบรายงานโครงการทักษะการ
สื่อสาร แบบรายงานโครงการสานสายใยป๎นน้ าใจสู่บ้านพักคนชรา  แผนการสอนกลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  แบบบันทึกการใช้ห้องสมุด แบบบันทึกการใช้ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์  แบบ
สรุปโครงการการส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ต 
  ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  - นักเรียนไม่กล้าแสดงออก การพูดคุยกับครูต่างชาติยัง
ยังไม่เป็นธรรมชาติของวิชา   
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - จัดกิจกรรมที่ตอบสนองนักเรียนให้ครอบคลุม ฝึกนักเรียนให้
กล้าแสดงออกโดยการพูดชั้นเรียนบ่อยๆ  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๒  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและรับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน 
          ผลการประเมิน  ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

      หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้อาเซียน แบบรายงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้
สู่อาเซียน  แบบสรุปโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร แบบสรุปกิจกรรมเทศกาลอาหาร
พ้ืนเมือง  กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สู้อาเซียน  แบบรายงานโครงการเปิดประตูสู่ฝ๎นวันขาวแสด 
กิจกรรมเสียงตามสาย  กิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา             

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -    นักเรียนขาดความมั่นใจและไม่กล้าแสดงออก 
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข   - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๓  ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาอาเซียน 
           ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

  หลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   กิจกรรมหน้าเสาธง  แบบสรุปโครงการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน  แบบสรุปโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น แบบบันทึกกิจกรรมหน้า
เสาธง แบบสรุปโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  แบบ
สรุปกิจกรรมเทศกาลอาหารพ้ืนเมือง  แบบรายงานโครงการเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
กิจกรรมวันลอยกระทง (ภาพถ่าย)  กิจกรรมจิตสาธารณะ  กิจกรรมเทศกาลอาหารพ้ืนเมืองภูเก็ต 
(การละเล่นไทย อาหารพื้นเมือง  การแต่งกาย)   

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ - กิจกรรมไม่หลากหลาย นักเรียนไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน 

   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๔  ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้านและทักษะ
อาชีพ    
          ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีมาก 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   
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  โครงการทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้  
บันทึกหลังสอนและกิจกรรมการเรียนตามกลุ่มสาระฯ  แบบสรุปโครงการส่งเสริมการเพ่ิมทักษะงาน
ศิลป์สู่อาชีพ แบบรายงานการใช้ห้องสมุด สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด หลักสู ตรสาระอาเซียน แบบ
รายงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน  แบบรายงานโครงการทักษะการสื่อสาร  แบบสรุป
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ กิจกรรมหน้าเสาธง (การพูดน าเสนอ
ภาษาต่างประเทศ)  

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  - กิจกรรมหรือโครงการนักเรียนได้เรียนรู้แต่ทฤษฎีแต่
ในทางปฏิบัตินักเรียนไม่ได้ลงมือท า  การสนทนา หรือใช้ภาษากับครูต่างชาตินักเรียนไม่กล้า
แสดงออก 

   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -  ทดลอง และฝึกนักเรียนบ่อยๆ เน้นปฏิบัติควบคู่      
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา๒๕๕๙ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาป๎จจุบัน ๙๑.๖๙ ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒.สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ         ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๐ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่๑๐ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ 
๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  
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มาตรฐานที่ ๑๑  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริต 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
 

ตัวบ่งชี้ ร้อยละเฉลี่ย 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง 
(๑) 

พอใช้ 
(๒) 

ด ี
(๓) 

ดีมาก
(๔) 

ดีเยี่ยม
(๕) 

๑๑.๑ ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการ และท างาน
ด้วยความพากเพียรพยายาม ขยันอดทน 
ละเอียดรอบคอบ จนกระท่ังงานส าเร็จ 

๙๕.๐๐     √ 

๑๑.๒ ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๙๕.๐๐     √ 
๑๑.๓ ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ   

๙๗.๐๐     √ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๕.๖๗     √ 
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑  ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการ และท างานด้วยความพากเพียรพยายาม ขยันอดทน 
ละเอียดรอบคอบ จนกระท่ังงานส าเร็จ           
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
     ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

 แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม  แบบบันทึกการท างาน  แบบประเมินการท างาน  แบบ
ประเมินชิ้นงานรายบุคคล รายกลุ่ม  ผลงานประดิษฐ์ ผลงานศิลปะ  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ แบบประเมินสมรรถนะ  แนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตอนปลาย 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ  การเรียนแบบโครงงานใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์  โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ หลักสูตรการเรียนร่วมกับสายการเรียนวิชาชีพ 
โครงการสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โครงการตามรอยพ่อ กิจกรรมอบรม
พนักงานธนาคารโรงเรียน โครงการ อย. น้อยในโรงเรียน  

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -  นักเรียนขาดทักษะ และประสบการณ์ 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข - เน้นการปฏิบัติงานจริงและฝึกปฏิบัติ ครูเพ่ิมทักษะวิชาชีพใน 

 ชั่วโมง   
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๒  ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้           
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
      ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

  บันทึกหลังสอน ภาพถ่าย แผนการจัดการเรียนรู้  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  แบบ
สรุปรายงานโครงการ โครงงานของนักเรียน  เช่น โครงงานวิทย์  โครงงานภาษาไทย โครงงาน
คณิตศาสตร์ กิจกรรมธนาคารโรงเรียน  แบบส ารวจความพึงพอใจในบริการของธนาคารโรงเรียน  
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  แบบประเมินสมรรถส าคัญของผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษา
นอกสถานที่  กิจกรรมบูรณาการฯ กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด 
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ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   -  นักเรียนขาดเรียนบ่อย  นักเรียนไม่ได้ฝึกปฏิบัติไป
พร้อมๆกับการเรียน  นักเรียนชอบท างานเดี่ยวมากกว่างานกลุ่ม   
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -  ครูควรเพิ่มบทบาท ภาระงานที่นักเรียนได้ร่วมกันมีส่วนร่วม
ให้เพ่ิมขึ้นในชั่วโมงสอน  เน้นการปฏิบัติ และเพ่ิมทักษะชีวิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๓  ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ    
            ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  
   ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ    

  แบบส ารวจความสนใจในอาชีพ  กิจกรรมอาชีพในท้องถิ่นของตนเอง  แบบสัมภาษณ์  
ประวัติผู้ประกอบอาชีพ  แหล่งอาชีพ  หน่วยงานประกอบการ  หลักสูตรการเรียนร่วมกับสายการ
เรียนวิชาชีพ   แนะแนวการศึกษาต่อ ( แบบสัมภาษณ์  แบบส ารวจ)  กิจกรรมโฮมรูม  กิจกรรมหน้า
เสาธง  กิจกรรมวันประชุมสัปดาห์สนทนาศิษย์ลูก  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมแนะแนว) 
กิจกรรมค่ายเติมฝ๎น  แฟูมสะสมผลงานของนักเรียน แผนกิจกรรมอาชีพอิสระในท้องถิ่น แบบการ
สัมภาษณ์และลงมือปฏิบัติ รวบรวมเป็นผลงาน (แฟูมงาน) 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   -   นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  นักเรียน
ไม่กล้าถาม  นักเรียนดูรุ่นพ่ีและตัวอย่างจากสื่ออ่ืนๆ 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -   เปิดโอกาสให้หน่วยงานข้างนอกเข้ามาให้การแนะแนวแก่
นักเรียนเพิ่มขึ้น   

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา๒๕๕๙ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาป๎จจุบัน ๙๕.๖๗ ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒.สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ         ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๑ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่๑๑ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๑  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ 
๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐๐ 
มาตรฐานที่ ๑๒  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ ร้อยละเฉลี่ย 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง 
(๑) 

พอใช้ 
(๒) 

ดี 
(๓) 

ดีมาก
(๔) 

ดีเยี่ยม
(๕) 

๑๒.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด ๙๒.๐๐     √ 
๑๒.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัว
และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๙๒.๐๐     √ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๒.๐๐     √ 
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด  
          ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

  แผนคณิตศาสตร์  ค่ายวิทยาศาสตร์  ค่ายคณิตศาสตร์  โครงการภาษาไทย  การแข่งขัน
ทักษะวิชาการ  แบบประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน แผนการจัดการเรียนรู้  ผลงาน
นักเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระ  เช่น ผลงานศิลปะ งานเขียนเรียงความ  การเขียนค าขวัญ ภาพถ่าย 
กิจกรรม open House  โครงการรักษ์ภาษาไทย  โครงการพัฒนาสร้างสรรค์ศิลปะผ้าบาติกสู่ความ
เป็นเลิศ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์(o-net) โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ โครงการ
ส่งเสริมคุณภาพด้านวิชาการและทักษะกระบวนการผู้เรียน โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   -   นักเรียนจะมีสามารถเฉพาะด้าน นักเรียนหลายๆ
คนจะมีความสามารถครอบคลุมทุกด้าน   

   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -  ส่งเสริมกิจกรรมที่ฝึกทักษะด้านการคิด วิเคราะห์  
สังเคราะห์  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๒  ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
            ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม            
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

 กีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด การเยี่ยม
บ้านนักเรียน การประชุมผู้ปกครอง โครงการสานสายใย ป๎นน้ าใจสู่บ้านพักคนชรา การรณรงค์
ควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก  อบรมระเบียบวินัยและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  การ
ฝีกอบรมสารวัตนักเรียน  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น   โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการ  โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียนด้วยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี  โครงการนศท.อาสา
พัฒนา  โครงการป๎จฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓และ ๖   

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ     -    
   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  -     
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา๒๕๕๙ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาป๎จจุบัน ๙๒.๐๐  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒.สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ         ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๒ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่๑๒ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ 
๕  คะแนน  คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐๐ 
 
มาตรฐานที่ ๑๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่าง 
ต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
 

ตัวบ่งชี้ ร้อยละเฉลี่ย 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง 
(๑) 

พอใช้ 
(๒) 

ดี 
(๓) 

ดีมาก(๔) ดีเยี่ยม(๕) 

๑๓.๑ ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ๙๖.๐๐     √ 
๑๓.๒ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๙๗.๐๐     √ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๗.๐๐     √ 
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๓.๑ ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  
          ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ    
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  แบบบันทึกนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุด โครงการตอบค าถามจากหนังสือสารานุกรมไทย 
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เช่น ลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด โครงการ
ส่งเสริมคุณภาพด้านวิชาการและทักษะกระบวนการของผู้เรียน แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด  แบบบันทึกการใช้ศูนย์การ
เรียนรู้  

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -  ห้องสมุดยังไม่เปิดให้บริการตลอดเวลา เพราะ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีภาระงานสอน 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - จัดหาครูบรรณารักษ์เพ่ิมเติม เพื่อดูแลและเปิด-ปิดห้องสมุด 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๓.๒  ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
          ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ     

   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   โครงการตามรอยพ่อ  กิจกรรมศึกษาตามแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน โครงการธนาคารโรงเรียน โครงการส่งเสริมคุณภาพด้านวิชาการและทักษะ
กระบวนการของผู้เรียน  โครงการธนาคารรีไซเคิล   โครงการโรงเรียนพอเพียง บันทึกกิจกรรม   
โฮมรูม  กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณ์การเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  - นักเรียนบางส่วนน าหลักการมาใช้ไม่ถูกต้อง สามารถ
ปฏิบัติได้เบื้องต้นเท่านั้น  
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข – ครูสามารถแทรกความรู้เพ่ิมเติมในชั่วโมงเรียน กิจกรรม   
โฮมรูม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา  
๑.ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา๒๕๕๙ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม     
   ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาป๎จจุบัน ๙๗.๐๐ ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒.สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ         ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๓ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่๑๓ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน  

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๔ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ 
๕ คะแนน  คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  
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มาตรฐานที่ ๑๔  ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง 

(๑) 
พอใช้ 
(๒) 

ดี 
(๓) 

ดีมาก(๔) 
ดีเยี่ยม
(๕) 

๑๔.๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก ส่วนสูง 
และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๙๔.๒๙     √ 

๑๔.๒ ผู้เรียนปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ 
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัย อุบัติเหตุ และ
ป๎ญหาทางเพศ 

๙๔.๑๗     √ 

๑๔.๓ ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ 
กล้าแสดงออกและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

๙๕.๐๐     √ 

๑๔.๔ ผู้เรียนที่มีความรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะ 
ทัศนศิลป์  ดนตรี นาฏศิลป์และวรรณศิลป์ 

๘๕.๐๐    √  

๑๔.๕ ผู้เรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ 

๙๕.๐๐     √ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๒.๖๙     √ 
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔.๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
          ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

  แบบบันทึกภาวการณ์เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน  แผนการจัดกานเรียนรู้  โครงการ
ให้บริการด้านสุขภาพอนามัย  โครงการอาหารกลางวัน  โครงการอาหารเสริม(นม) แบบสรุปผลงาน
โภชนาการ โครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่นักเรียน  แบบสรุปภาวะการเจริญเติบโต   
แบบบันทึกน้ าหนัก – ส่วนสูง ของนักเรียน แบบบันทึกการตรวจเล็บ ผม การแต่งกายของนักเรียน 
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย  แบบบันทึกกิจกรรมการฝึกซ้อมกีฬาหลังเลิกเรียน โครงการกีฬา
ภายในต้านภัยยาเสพติด  กิจกรรมออกก าลังกายหลังเลิกแถวตอนเช้า (ภาพ)   แบบบันทึกการตรวจ
สุขภาพนักเรียน (บัตรสุขภาพ) ระเบียนสะสม  แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย  

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ    -    
   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    -    
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔.๒ ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
          ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

  แผนการจัดการเรียนรู้   โครงการต้านภัยยาเสพติด  กีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด 
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจ าปี  ๒๕๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
ด้วยเทคนิคเต้าเต๋อชิ้นซี  โครงการสานสายใย ป๎นน้ าใจสู่บ้านพักคนชรา  โครงการฝึกอบรมสารวัตร
นักเรียน  โครงการอบรมระเบียบวินัยและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  แบบบันทึกโครงการรี
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เอกซารย์ (แบบบันทึกตรวจฉี)  แผนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพ้ืนฐานอาชีพ  การอบรม
ให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่นักเรียน  โครงการรณรงค์ควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก  โครงการ
อบรมสารวัตรนักเรียน   โครงการเยี่ยมบ้าน โครงการสนทนาศิษย์ลูก  แบบบันทึกระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ผลสั มฤทธิ์
การเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษา  อบรมเชิงปฏิบัติการ นศท .ช่วยงานกิจการ ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ยุว
กาชาด ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  ชุมนุมวัยใส ใสใจธรรมะ  แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 
โครงการอบรมการปูองกันสารเสพติดในสถานศึกษา 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ    -    
    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    -    
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔.๓  ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
          ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

  แบบสรุปรายงานผลกิจกรรม Open House  แบบบันทึกการเข้าร่วมแสดงกิจกรรมต่างๆ 
แบบสรุปผลการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี-ยุว
กาช่าด กิจกรรมชุมนุมของแต่ละสายชั้น  สรุปการเข้าร่วมงานเทศกาลอาหารพ้ืนเมือง แบบบันทึก
กิจกรรมหน้าเสาธง  แบบประเมินเรื่องการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีของผู้เรียน แบบบันทึกการยืมวัสดุ 
อุปกรณ์ กีฬา แบบบันทึกการใช้ยิมเนเซียม  แบบบันทึกการใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ แบบ
ประเมิน SDQ แบบบันทึกสถิติการมาเรียน แบบบันทึกการตรวจเล็บ ผม การแต่งกาย มาสาย  
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์   

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   -   นักเรียนไม่กล้าแสดงออก ขาดความม่ันใจ   
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    -   จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีความกล้าแสดงออก  
สนับสนุน กิจกรรมนันทนาการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔.๔ ผู้เรียนที่มีความรู้สึกซาบซึ้ง ในศิลปะ  ทัศนศิลป์  ดนตรี นาฏศิลป์และวรรณศิลป์  
          ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดี  
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ    

  โครงการส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กิจกรรมพัฒนาสร้างสรรค์ศิลปะบาติกสู่ความ
เป็นเลิศ   โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านนาฎศิลป์   ดนตรีต้านยาเสพติด การแข่งขัน
ประกวดวาดภาพระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ ผลงานนักเรียนด้านศิลปะ  แฟูมสะสม
ผลงานศิลปะปีการศึกษา ๒๕๖๐  กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  เกียรติบัตร
การเข้าร่วมแข่งขัน  กิจกรรมวันสุนทรภู่  สรุปรายงานโครงการดนตรีต้านยาเสพติด การแสดง
นิทรรศการผลงานนักเรียน กิจกรรม open house 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   -  กิจกรรมมีข้อจ ากัดเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถ
เฉพาะด้าน  นักเรียนไม่ได้เข้าร่วมทุกคน   

   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข   -    ส่งเสริมความสามารถนักเรียนในชั่วโมงเรียนเพิ่มเติม  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔.๕ ผู้เรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
          ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ    
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  กีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด แผนการจัดการเรียนรู้  กีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดอบจ.ภูเก็ต  
กีฬา-กรีฑานักเรียนนักศึกษาและประชาชนจังหวัดภูเก็ต กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ
ภาคใต้ ระดับประเทศ  แผนการจัดการเรียนรู้   กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ    -   ข้อจ ากัดความสามารถเฉพาะของนักเรียน ไม่ได้
เข้าร่วมทุกคน  นักเรียนมีโรคประจ าตัว  สภาพอากาศมีผลต่อการฝึกซ้อม 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    -    ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในประเภทอ่ืนๆแทน
การเล่นกีฬา     

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา๒๕๕๙ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาป๎จจุบัน  ๙๒.๖๙ ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒.สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ         ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๔ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่๑๔ ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ 
๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
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   มาตรฐานที่ ๑๕  สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น  
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง 

(๑) 
พอใช้ 
(๒) 

ดี 
(๓) 

ดีมาก
(๔) 

ดีเยี่ยม
(๕) 

๑๕.๑ สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตาม
เปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ 
ปรากฏเป็น    อัตลักษณ์ของผู้เรียน 

๙๓.๓๓     √ 

๑๕.๒ สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนาปรากฏ
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๙๓.๓๓     √ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๓.๓๓     √ 
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๕.๑ สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์  
ปรากฏเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน             
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
       ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ    

   บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  แบบประเมินความพึงพอใจ  บันทึกการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  แผนปฏิบัติงานประจ าปี  แผนพัฒนา ๓ ปี ค าสั่งมอบหมายงาน  
สรุปรายงานโครงการต่างๆที่ได้ด าเนินในปีการศึกษา ๒๕๖๐  เช่น นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารี นศท. อาสาช่วยงานกิจการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ประกวดหนูน้อยฟันดี นักเรียนผ่านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรพอเพียงท้องถิ่น ๑๐๐ % 
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง เทศกาลอาหารพื้นเมืองภูเก็ต นักเรียนเข้าการแข่งขันกีฬา 
อปท.๒๕๖๐ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมถือศีลกินผัก และเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการท้องถิ่น ๒๕๖๐ แบบประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์  
นศท.อาสาช่วยงานกิจการ  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -  การด าเนินงานบางโครงการ ไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ 

   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข   -   ด าเนินการเตรียมการวางแผนงานล่วงหน้า 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๕.๒ สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนาปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
          ผลการประเมิน  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ    

 รางวัลการแข่งขันเกียรติบัตรแข่งขันทักษะทั้ง ๘ กลุ่มสาระ  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษา  บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา สรุปวาระการประชุ มคณะกรรม
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ข้อมูล
การรับสมัครนักเรียน ประจ าปี  ๒๕๖๐  แบบสอบถามความพึงพอใจ ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน
ประจ าปี ๒๕๖๐ โรงเรียนผ่านการประเมินสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับปูาย นักเรียนได้รับรางวัล
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ชนะเลิศกิจกรรมอ่านฟ๎งเสียง รางวัลถ้วยพระราชทานพระเทพฯ นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ
โครงงานภาษาไทย ระดับมัธยมปลาย ระดับภาคใต้ประจ าปี ๒๕๖๐ นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันละครภาษาอังกฤษระดับมัธยมต้น และมัธยมปลายระดับภาคใต้ 
ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   -   บางครั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องขาดการประสานงาน 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข      -    ด าเนินการประสานงาน / ติดต่อ 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา๒๕๕๙ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาป๎จจุบัน ๙๓.๓๓ ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
๒.สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ         ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๕ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่๑๕ ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น  
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ 
๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ 
มาตรฐานที่ ๑๖  ผู้บรหิารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน  

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง 

(๑) 
พอใช้ 
(๒) 

ด ี
(๓) 

ดีมาก
(๔) 

ดีเยี่ยม
(๕) 

๑๖.๑ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพของผู้เรียน 

๙๐.๐๐     √ 

๑๖.๒ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู ๙๐.๐๐     √ 
๑๖.๓ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา  

๙๐.๐๐     √ 

๑๖.๔ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อ
สถานศึกษา 

๙๕.๐๐     √ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๑.๒๕     √ 
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ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๖.๑ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน 
          ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  
 ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

  โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โครงการฝึกอบรมสารวัตรนักเรียน  โครงการ
ปูองกันแก้ไขต้านภัยยาเสพติด  แบบรายงานผลการเรียนของผู้เรียน   แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองในกิจกรรมวันสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก  แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆตามที่โรงเรียนจัดขึ้น  ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม  โครงการมัคคุเทศก์น้อย วันสุนทรภู่ 
โครงการฝึกทักษะการคิดโดยใช้กีฬาหมากล้อม กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมวันสัปดาห์สนทนาศิษย์ลูก โครงการฝึกประสบการณ์พยาบาล กิจกรรมชุมนุมต่างๆ เช่น
คอมพิวเตอร์  หุ่นยนต์อัตโนมัติ  โครงการธนาคารขยะ โครงการธนาคารโรงเรียน โครงการรักษ์
ภาษาไทย  แบบสอบถามความพึงพอใจด้านต่างๆของโรงเรียน 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -  ผู้ปกครองน าบุตรหลานมาสมัครเรียนเป็นจ านวนมาก
เกินจ านวนห้องเรียน  นักเรียนมาสมัครเรียนระหว่างปีการศึกษา   

   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข      -   ขยายห้องเรียนเพ่ิมเติม  เพ่ิมบุคลากรสายงานการสอน      
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๖.๒ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู 
          ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

  โครงการสานสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียน  โครงการกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด  โครงการเปิด
ประตูสู่ฝ๎นวันขาวแสดประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองใน
กิจกรรมวันส าคัญ  แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆตามที่โรงเรียนจัดขึ้น เช่น 
โครงการเยี่ยมบ้าน โครงการสนทนาศิษย์ลูก โครงการเตรียมความพร้อม โครงการเปิดประตูสู่ฝ๎นวัน
ขาวแสด โครงการกีฬาสีภายใน โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์  ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม  
แบบสอบถามความพึงพอใจด้านต่างๆของโรงเรียน 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -  บางครั้งผู้ปกครองขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง  โรงเรียน
ไม่ได้ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง  เอกสารไม่ถึงมือผู้ปกครอง  นักเรียนไม่แจ้งผู้ปกครอง 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข - ใช้วิธีประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง แจ้งผู้ปกครอง  ก่อนเวลา 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๖.๓  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
          ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

  โครงการสนทนาศิษย์ลูก  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนสู่คนเก่งในท้องถิ่น  
ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจน าบุตรหลานมาเข้าเรียน (สมุดบันทึกการรับนักเรียนประจ าปี ๒๕๖๐)  
แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม / โครงการต่างๆตามที่โรงเรียนจัดขึ้น   เช่น โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา กิจกรรมถือศีลกินผัก กิจกรรมเปิดประตูสู่ฝ๎น
วันขาวแสด กิจกรรมอาหารพ้ืนเมืองชาวภูเก็ต กิจกรรมกีฬาสีภายใน โครงการส่งเสริมการแข่งขัน
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ทักษะวิชาการ โครงการธนาคารโรงเรียน  โครงการเยี่ยมบ้าน  ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม  
แบบสอบถามความพึงพอใจด้านต่างๆของโรงเรียน 

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ    -      
   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    -   
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๖.๔  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 
           ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
   ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้ปกครองให้ความ
ไว้วางใจน าบุตรหลานมาเข้าเรียน (สมุดบันทึกการรับนักเรียนประจ าปี ๒๕๖๐)  การเข้ามาศึกษาดู
งานของโรงเรียนจากสถานศึกษาอ่ืนๆ ต่างจังหวัด  (ภาพถ่าย  หนังสือราชการ)  รางวัล  โล่ ต่างๆ ที่
มอบให้ทางโรงเรียน  กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เช่น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา  
กิจกรรมกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด  กิจกรรมเปิดประตูสู่ฝ๎นวันขาวแสด  โครงการสัปดาห์
สนทนาศิษย์ลูก โครงการเยี่ยมบ้าน กิจกรรมอาหารพ้ืนเมืองภูเก็ต  

ป๎ญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  -  จ านวนห้องเรียน  อาคารเรียนไม่มีทางเชื่อมอาคาร   
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข - ปรับขยายห้องเรียน  ปรับเปลี่ยนห้องปฏิบัติการเป็น
ห้องเรียนบ้างตามสถานการณ์ 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา๒๕๕๙ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาป๎จจุบัน  ๙๑.๒๕  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒.สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ         ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๖ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่๑๖ ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครองและชุมชน 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ 
๕ คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
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๓.  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๓.๑  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑  ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเดก็ 
เป็นส าคัญ 

กระบวนการพัฒนา  สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูทุกคนเข้ารับการอบรมตามและพัฒนาตนเอง 
  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเข้ารับการอบรมตามที่หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้ 
ผลการด าเนินงาน   ครูทุกคนได้เข้ารับการอบรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน   มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
จุดเด่น   ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่นในการท างาน อุทิศในการสอนเพื่อพัฒนา 

ผู้เรียน  ครูผู้สอนทุกคนจบการศึกษาในระดับปริญญา ได้ปฏิบัติการสอนตรงตาม
วิชาเอกหรือสาขาที่ถนัด ครูมีการเทคนิคการสอน และใช้สื่อการสอนกับเด็กอย่าง
หลากหลาย  ครูผู้สอนมีการแก้ป๎ญหานักเรียนโดยการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน และ
จัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เหมาะสมกับเด็ก 

จุดที่ควรพัฒนา   การส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนอย่างสม่ าเสมอ เช่น การส่งครูเข้าร่วมอบรมใน 
  โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเด็กปฐมวัย การอบรมสื่อการสอน  การจัดมุม 
  ประสบการณ์  การวิจัยในชั้นเรียน 
มาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการ

บริหาร  จัดการศึกษา 
กระบวนการพัฒนา  ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการส่งครูเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพครู และ 
   ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ผลการด าเนินงาน   ผู้บริหารได้รับค าชื่นชมและยอมรับจากบุคคลภายนอกในด้านการจัดการศึกษา 
ผลการประเมิน    มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ย  ๕.๐๐  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น  สถานศึกษามีผู้บริหารที่มีคุณธรรม มีภาวะผู้น าที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมให้ครูมีส่วน

ร่วม ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  มีภาวะผู้น าด้านต่างๆ เช่น ทางวิชาการบริหาร
สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับขององค์กรทั้งในและนอกสังกัด ชุมชน บริหารงานมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

จุดที่ควรพัฒนา  ให้ครูและบุคลากรทุกฝุายทุกงานมีส่วนในการแสดงออก 
มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจ านวนเด็ก  ทรัพยากร สภาพแวดล้อมและบุคลากรประจ าสายสนับสนุน

การสอนที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กระบวนการพัฒนา  สถานศึกษาด าเนินการขอกรอบอัตราก าลังครูเพิ่มเติมจากหน่วยงานต้นสังกัด และ  
  ด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม สาธารณูปโภคและอาคารสถานที่  
ผลการด าเนินงาน   หน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการสรรหาครูและบุคลากรให้ครบตามอัตราก าลัง และ 

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม สาธารณูปโภค และสถานที่แล้วเสร็จบ้างในบาง
โครงการ และยังอยู่ระหว่างด าเนินการ 

ผลการประเมิน  มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ย  ๕.๐๐  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น   มีห้องปฏิบัติการเรียนรู้เพียงพอ  มีห้องเรียนเพียงพอกับจ านวนนักเรียน ห้องเรียน 
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ส าหรับท ากิจกรรมพิเศษ (ห้องประชุม) มีอุปกรณ์เพียงพอส าหรับนักเรียนในการใช้
ห้องปฏิบัติการมีการดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึงในเวลาพักเท่ียง 

จุดที่ควรพัฒนา สนามเดก็เล่นอยู่ในมุมอับ ปรับปรุงสนามให้เหมาะสม  จัดบริเวณสถานที่เหมาะสม
ให้เด็กนักเรียนส าหรับนักเรียนพักผ่อนตอนเที่ยง ควรรีบเร่งในเวลาและตาม
แผนปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตควรเปลี่ยนความเร็วให้ดีขึ้น ห้องน้ าห้องส้วมควรมีการ
ปรับปรุงทุกๆปี 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
กระบวนการพัฒนา  สถานศึกษาด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  และจัดท าค าสั่งมอบหมาย

งานครอบคลุมทุกฝุายงาน  
ผลการด าเนินงาน   สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และบุคลากรทุกคนปฏิบัติ

หน้าที่ตามมอบหมายอย่างครบถ้วน ตามบทบาทหน้าที่  
ผลการประเมิน   มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น  สถานศึกษาใช้หลักธรรมาภิบาลและหลักการมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ

บริหารตามโครงสร้างขององค์กร มีการตรวจสอบประเมินและถ่วงดุล มีรูปแบบ
การบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของภาระงาน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้น
พ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 

จุดที่ควรพัฒนา   ให้ชุมชน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
กระบวนการพัฒนา  สถานศึกษาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย  
  ผลการด าเนินงาน สถานศึกษาน าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยมาด าเนินการ 
ผลการประเมิน  มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมีค่าเฉลี่ย  ๕.๐๐   ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

จุดเด่น  โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของ
ท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของครู นักเรียน และชุมชน ครูผู้สอนวิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษา วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และน าไปจัดท าแผนการเรียนรู้  จัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน  

จุดที่ควรพัฒนา    การจัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนที่ตรงตามจุดเน้นของโรงเรียนให้มากขึ้น 
มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
กระบวนการพัฒนา  สถานศึกษาด าเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมทัศน

ศึกษานอกสถานที่/กิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ผลการด าเนินงาน   ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางด้านคุณภาพผู้เรียน เกิดประสบการณ์การเรียนรู้จาก

สถานทีจ่ริง  และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน 
ผลการประเมิน  มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมีค่าเฉลี่ย  ๕.๐๐   ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ในการศึกษาเรียนรู้  จัดการ

สอนแบบบูรณาการกับสวนพฤกษาศาสตร์  จัดกิจกรรมโดยเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งเรียนรู้และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น  
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จุดที่ควรพัฒนา  ส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม การจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
กระบวนการพัฒนา  สถานศึกษาด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และด าเนินงานตาม 
  แผนพัฒนา มีการจัดท าระบบสารสนเทศตามระบบ AQA  
ผลการด าเนินงาน   สถานศึกษาด าเนินการตามระบบ AQA และด าเนินการนิเทศติดตามการประเมิน

คุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน  มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ย   ๕.๐๐   ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น  สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และด าเนินงานตาม

แผนพัฒนา  มีการประกันคุณภาพและรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี  มีการ
จัดระบบบริหารและระบบสารสนเทศระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานของกรม 
จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามผล ตรวจสอบ
อย่างชัดเจนและโปร่งใส   

จุดที่ควรพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานของกรม 
  ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น 
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริม

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน  
กระบวนการพัฒนา  สถานศึกษาด าเนินการตามนโยบายที่รับจากหน่วยงานต้นสังกัด  
ผลการด าเนินงาน   สถานศึกษาผ่านการประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น  
ผลการประเมิน   มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมีค่าเฉลี่ย  ๕.๐๐   ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น  สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวนโยบายของท้องถิ่น มีการจั ด

กิจกรรมหรือโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียน แผนงบประมาณ และ
แผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน   

จุดที่ควรพัฒนา จัดท าโครงการเพ่ือรองรับและเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๙ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย 
กระบวนการพัฒนา  สถานศึกษาส่งเสริมนักเรียนในด้านการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ

สติป๎ญญา เช่น การจัดโครงการกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด จัดกิจกรรม
เสริมสร้างประสบการณ์ตามช่วงวัย จัดโครงการอาหารกลางวัน-อาหารเสริมนม  

ผลการด าเนินงาน   นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติป๎ญญา นักเรียนส่วน
หนึ่งมีทักษะด้านกีฬาในระดับดีจนสามารถเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ ได้ ส่งผลให้ทั้งกีฬา และนักเรียนอ่ืนๆ ห่างไกลจากยาเสพติดทุก
ประเภท 

ผลการประเมิน  มีการพัฒนาคณุภาพการศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ย  ๕.๐๐  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น  สถานศึกษามีโครงการต่างๆที่พัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่

พึงประสงค์ เช่นโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โครงการอบรมคุณธรรม 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 165 

ส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ นักเรียนสอบผ่าน
นักธรรมชั้น ตรี โท เอก และได้รับรางวัลต่างๆ เช่น เกียรติบัตรรางวัลมารยาท
ดีเด่น รางวัลนักเรียนที่มีพฤติกรรมดีเด่นในวันเด็กแห่งชาติ   

จุดที่ควรพัฒนา  ให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนช่วยกันปลูกฝ๎งคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึง ประสงค์อย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ ๑๐ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจเหมาะสมตามวัย  
กระบวนการพัฒนา  สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม และจิตใจเหมาะสมตามวัย  

เช่น จัดโครงการฝึกอบรมและบูรณาการการเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้  และกิจกรรม
เสริมสร้างประสบการณ์ตามวัยด้านอารมณ์ และจิตใจ 

ผลการด าเนินงาน   นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจเป็นไปตามวัย กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนๆ และคุณครู 

ผลการประเมิน  มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมีค่าเฉลี่ย  ๕.๐๐  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น  ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ เป็นไปตามวัย กล้าแสดงออกอย่าง

เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ต่อครู ต่อบุคคลทั่วไป ผู้เรียนมีผลงานด้าน
ดนตรี ศิลปะ และการร่วมกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 

จุดที่ควรพัฒนา  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  การร่วมกัน 
  ชื่นชมผลงานักเรียนด้านดนตรี  ศิลปะ นาฏศิลป์  จัดกิจกรรมให้นักเรียนแสดงออก

เฉพาะด้าน 
มาตรฐานที่ ๑๑ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม เหมาะสมตามวัย 
กระบวนการพัฒนา  สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาผู้เรียนด้านสังคม โดยให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

เกดิความรู้ เข้าใจ และให้ความส าคัญกับวันส าคัญของชาติ เช่น วันพ่อ วันแม่ วัน
ไหว้ครู  วันเด็ก และกิจกรรเสริมสร้างประสบการณ์ 

ผลการด าเนินงาน  นักเรียนเห็นความส าคัญของวันส าคัญของชาติ ก่อให้เกิดความรักชาติ ศาสนาและ 
พระมหากษัตริย์ และ มีคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผลการประเมิน  มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น  ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบใน

หน้าที่ของตนเอง  สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  ผู้เรียนแสดงออกถึงความซื่อสัตย์
อย่างชัดเจน รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าประหยัด  เป็นสมาชิกท่ีดี
ของครอบครัว มีความอ่อนน้อมถ่อมตน แสดงออกถึงผู้มีมารยาทไทยได้เป็นอย่างดี 

จุดที่ควรพัฒนา     การจัดกิจกรรมสร้างจิตส านึก และสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญ 
มาตรฐานที่ ๑๒ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 
กระบวนการพัฒนา  สถานศึกษาจัดกิจกรรมและโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ขอนักเรียน  เช่น  
   โครงการมัดย้อมสร้างสรรค์  การจัดประสบการณ์ตามวัยของเด็ก 
ผลการด าเนินงาน   เด็กกลุ่มเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ เข้าใจขั้นตอน และออกแบบลาย  ผ้ามัด 

ย้อมง่ายๆ  ได้อย่างสร้างสรรค์ และน าเสนอชิ้นงานได้ เด็กได้รับการส่งเสริมด้าน
พัฒนาการ   เป็นไปตามวัย 

ผลการประเมิน  มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
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จุดเด่น   นักเรียนมีการพัฒนาทักษะในด้านการคิดและการอยู่ร่วมกันสามารถใช้ชีวิตอย่าง 
   ความสุข 
จุดที่ควรพัฒนา  ควรมีการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมในด้าน การฝึกทักษะคิด วิเคราะห์ ให้

เหมาะสมกับความถนัดของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น 
กระบวนการพัฒนา  สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ผลการด าเนินงาน   แผนงานและโครงการสามารถปฏิบัติได้ตามแผน และบรรลุเปูาหมายวัตถุประสงค์ 
ผลการประเมิน     มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น สถานศึกษาสามารถด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา ๓ ปี ได้ส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ ที่วางไว้ โดยมีจุดเด่นตามเปูาหมาย ปรัชญาและวิสัยทัศน์    
จุดที่ควรพัฒนา การพัฒนาจุดเน้นควรปรับเปลี่ยนไปตามหลักสูตร ให้สอดคล้องกับโลกป๎จจุบันสู่

ประชาคม อาเซียน  
มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
กระบวนการพัฒนา  สถานศึกษาด าเนินงานตามโครงการแผนปฏิบัติการ เช่น กิจกรรมการรับสมัคร

นักเรียนกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรมโครงการเปิดประตูสู่ฝ๎นวัน
ขาวแสด  

ผลการด าเนินงาน   สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ 
ผลการประเมิน     มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น  สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชนเพิ่มข้ึน   ผู้บริหารมีภาวะความ

เป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ครูมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานวิชาชีพมีจรรยาบรรณ  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ผู้ปกครอง   และ
มีความมุ่งมั่น อุทิศตนเสียสละเวลาให้กับทางราชการ  

จุดที่ควรพัฒนา  การให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตลอดจนการช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ แก่ชุมชน 
 
 
๓.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑  ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กระบวนการพัฒนา  สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูทุกคนเข้ารับการอบรมตามและพัฒนาตนเอง 
  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเข้ารับการอบรมตามที่หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้ 
ผลการด าเนินงาน   ครูทุกคนได้เข้ารับการอบรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ผลการประเมิน  มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมีค่าเฉลี่ย  ๕.๐๐  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่นในการท างาน  อุทิศในการสอนเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียน  ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีการบูรณาการร่วมกับ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจากการเข้ารับ
การอบรมตามโครงการต่างๆ มีการวัดผลและประเมินผลของผู้เรียนตามสภาพจริง  
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ครูมีการเทคนิคการสอน และใช้สื่อการสอนกับผู้เรียนอย่างหลากหลาย  ครูผู้สอนมี
การแก้ป๎ญหานักเรียนโดยการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน และจัดสภาพแวดล้อมในชั้น
เรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน โรงเรียนได้รับการตอบรับจากชุมชนและผู้ปกครองเป็น
อย่างดี 

จุดที่ควรพัฒนา  การพัฒนาบุคลากรการสอนให้มีเทคนิคการจัดการเรียนรู้ทีหลากหลาย บุคคลากร
ในสายการสอนไม่เพียงพอในบางสาขาวิชา 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา 

กระบวนการพัฒนา  ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการส่งครูเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพครู  และ 
  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ผลการด าเนินงาน   ผู้บริหารได้รับค าชื่นชมและยอมรับจากบุคคลภายนอกในด้านการจัดการศึกษา 
ผลการประเมิน  มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   โดยมีค่าเฉลี่ย  ๕.๐๐   ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
จุดเด่น  สถานศึกษามีผู้บริหารที่มีคุณธรรม มีภาวะผู้น าที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมให้ครูมีส่วน

ร่วม ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  มีภาวะผู้น าด้านต่างๆ เช่น ทางวิชาการบริหาร
สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับขององค์กรทั้งในและนอกสังกัด ชุมชน บริหารงานมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

จุดที่ควรพัฒนา  ให้ครูและบุคลากรทุกฝุายทุกงานมีส่วนในการแสดงออก 
มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ เป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้  
กระบวนการพัฒนา  สถานศึกษาด าเนินการขอกรอบอัตราก าลังครูเพ่ิมเติมจากหน่วยงานต้นสังกัด และ  
  ด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม สาธารณูปโภคและอาคารสถานที่  
ผลการด าเนินงาน   หน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการสรรหาครูและบุคลากรให้ครบตามอัตราก าลัง และ 

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม สาธารณูปโภค และสถานที่แล้วเสร็จบ้างในบาง
โครงการ และยังอยู่ระหว่างด าเนินการ 

ผลการประเมิน   มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมีค่าเฉลี่ย  ๕.๐๐   ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น มีห้องปฏิบัติการเรียนรู้เพียงพอ  มีห้องเรียนเพียงพอกับจ านวนนักเรียน ห้องเรียน

ส าหรับท ากิจกรรมพิเศษ (ห้องประชุม)  มีอุปกรณ์ เพียงพอส าหรับนักเรียนในการ
ใช้ห้องปฏิบัติการมีการดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึงในเวลาพักเที่ยง 

จุดที่ควรพัฒนา สนามเด็กเล่นอยู่ในมุมอับ ปรับปรุงสนามให้เหมาะสม จัดบริเวณสถานที่เหมาะสม
ให้เด็กนักเรียนส าหรับนักเรียนพักผ่อนตอนเที่ยง ควรรีบเร่งในเวลาและตาม
แผนปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตควรเปลี่ยนความเร็วให้ดีขึ้น ห้องน้ าห้องส้วมควรมีการ
ปรับปรุงทุกๆปี  

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
กระบวนการพัฒนา  สถานศึกษาด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  และจัดท าค าสั่งมอบหมาย 
  งานครอบคลุมทุกฝุายงาน  
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ผลการด าเนินงาน   สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และบุคลากรทุกคนปฏิบัติ
หน้าที่ตามมอบหมายอย่างครบถ้วน ตามบทบาทหน้าที่  

ผลการประเมิน  มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐   ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น  สถานศึกษาใช้หลักธรรมมาภิบาลและหลักการมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ

บริหารตามโครงสร้างขององค์กร มีการตรวจสอบประเมินและถ่วงดุล มีรูปแบบ
การบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของภาระงาน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้น
พ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นระบบ   

จุดที่ควรพัฒนา    ให้ชุมชน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กระบวนการพัฒนา  สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การจัดโครงการปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา จัดท าแผนบูรณาการแหล่งเรียนรู้  จัดโครงการโรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่น และกิจกรรมอ่ืนๆที่ส่งเสริมผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผลการด าเนิน   สถานศึกษาผ่านการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โครงการและกิจกรรม
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์  

ผลการประเมิน  มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมีค่าเฉลี่ย  ๕.๐๐   ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของ

ท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของครู นักเรียน และชุมชน ครูผู้สอนวิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษา วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และน าไปจัดท าแผนการเรียนรู้  จัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน 

จุดที่ควรพัฒนา  การจัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนที่ตรงตามจุดเน้นของโรงเรียนให้มากขึ้น 
มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กระบวนการพัฒนา  สถานศึกษาด าเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมทัศน

ศึกษานอกสถานที่/กิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ผลการด าเนินงาน   ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางด้านคุณภาพผู้เรียน เกิดประสบการณ์การเรียนรู้จาก

สถานที่จริง   และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน 
 
ผลการประเมิน  มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมีค่าเฉลี่ย  ๕.๐๐  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น  มีการสนับสนุนให้ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น และการศึกษาแหล่งเรียนรู้

นอกสถานที่  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น  การจัดโครงการ
เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งเรียนรู้และภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่น 

จุดที่ควรพัฒนา  ส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
  มากขึ้น 
มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
กระบวนการพัฒนา  สถานศึกษาด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และด าเนินงานตาม 
  แผนพัฒนา มีการจัดท าระบบสารสนเทศตามระบบ AQA  
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ผลการด าเนินงาน   สถานศึกษาด าเนินการตามระบบ AQA และด าเนินการนิเทศติดตามการประเมิน
คุณภาพภายใน 

ผลการประเมิน  มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐    ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น  สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และด าเนินงานตาม

แผนพัฒนา มีการประเมินคุณภาพ ระบบสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพ  
จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง  มีการติดตามผล ตรวจสอบอย่าง
ชัดเจนและโปร่งใส  มีการจัดระบบบริหาร ระบบสารสนเทศ และระบบประกัน
คุณภาพ   

จุดที่ควรพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ให้สอดคล้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น  และระดับประเทศ 

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย  และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริม
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 

กระบวนการพัฒนา  สถานศึกษาด าเนินการตามนโยบายที่รับจากหน่วยงานต้นสังกัด เช่น โครงการ
พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ  โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น  

ผลการด าเนินงาน   นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับสังกัด   
  สถานศึกษาผ่านการประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น  
ผลการประเมนิ    มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น  สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายโดยมีการจัดกิจกรรม /

โครงการ ต่างๆตามแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และแผนพัฒนาการศึกษา 
ประจ าปีอย่างต่อเนื่อง  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีการพัฒนาที่สูงขึ้น  

จุดที่ควรพัฒนา  การส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพการเรียนรู้  
มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๙ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
กระบวนการพัฒนา   ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างสม่ าเสมอ เช่น ร่วมกิจกรรม

ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โครงการวัน
ส าคัญ โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน  

ผลการด าเนินงาน   ผู้เรียนตามกลุ่มเปูาหมายได้ร่วมโครงการและกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ 
ผลการประเมิน  มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐   ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  

จุดเด่น  สถานศึกษามีโครงการต่างๆที่พัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ เช่นโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โครงการอบรมคุณธรรม 
ส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ นักเรียนสอบผ่าน
นักธรรมชั้น ตรี โท เอก และได้รับรางวัลต่างๆ เช่น เกียรติบัตรรางวัลมารยาท
ดีเด่น รางวัลนักเรียนที่มีพฤติกรรมดีเด่นในวันเด็กแห่งชาติ  

จุดที่ควรพัฒนา  ให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนช่วยกันปลูกฝ๎งคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน 
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กระบวนการพัฒนา  สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  
กิจกรรม    โฮมรูม กิจกรรมหน้าเสาธงเพ่ือสอดแทรกความรู้ และกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ผลการด าเนินงาน สถานศึกษาด าเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมายและวัตถุประสงค์ ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจตาม 

  หลักส ูตรประชาคมอาเซียน  
ผลการประเมิน  มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น  สถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยสอดแทรกการเรียนรู้สู่การเป็น 

ประชาคม อาเซียน โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียน
ตระหนักถึงภูมิป๎ญญาไทยและภูมิป๎ญญาอาเซียน  ใช้ภาษาอาเซียนการทักทายใน
ชีวิตประจ าวัน  

จุดที่ควรพัฒนา  การแนะแนวทักษะอาชีพ 
มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติ

ที่ดตี่ออาชีพสุจริต 
กระบวนการพัฒนา  สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น โครงการส่งเสริมงานแนะ

แนว  กิจกรรมชุมนุม  โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ เป็นต้น 
ผลการด าเนินงาน   สถานศึกษาด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ ผู้เรียนเกิดทักษะใน

การท างาน รักการท างาน มีเจตคติที่ดี 
ผลการประเมิน  มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
จุดเด่น  ผู้เรียนมีทักษะการท างานให้ประสบความส าเร็จ  มีความเพียรพยายาม ท างาน  

ขยัน  อดทน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตและอาชีพที่สนใจอย่างมีเหตุผล มีความ
รอบครอบในการท างาน  สามารถท างานร่วมผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

จุดที่ควรพัฒนา  การให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพสุจริต  และที่ผู้เรียนสนใจ 
มาตรฐานที่ ๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  
กระบวนการพัฒนา  สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น โครงค่าย 

คณิตศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายภาษาไทย  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด เป็นต้น 

ผลการด าเนินงาน   สถานศึกษาด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ ผู้เรียนเกิดทักษะการ 
  คิด การอยู่ร่วมกันในสังคม 
ผลการประเมิน  มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ย  ๕.๐๐  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น   นักเรียนมีการพัฒนาทักษะในด้านการคิดและการอยู่ร่วมกันสามารถใช้ชีวิตอย่างมี 

ความสุข 
จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมในด้าน การฝึกทักษะคิด วิเคราะห์ ให้

เหมาะสมกับความถนัดของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กระบวนการพัฒนา  สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น โครงการโรงเรียนพอเพียง 
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ท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โครงการธนาคารขยะ โครงการธนาคาร
โรงเรียน 

ผลการด าเนินงาน   สถานศึกษาด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ ผู้เรียนเกิดทักษะใน 
การแสวงหา  ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการประเมิน   มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น  มีห้องสมุดขนาดใหญ่ที่พร้อมจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้เป็นอย่างดี และ

ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ทุกปีการศึกษา ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนได้
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดที่ควรพัฒนา  ห้องสมุดไม่สามารถเปิดท าการได้ตลอดเวลา เพราะจ านวนเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีงาน
   การเรียนการสอนเข้ามารับผิดชอบด้วย ควรจะมีบรรณารักษ์ประจ าห้องสมุด 

นักเรียนบางส่วนยังไม่สามารถปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้และจะต้อง
พัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเริ่มจากครอบครัว 

มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
กระบวนการพัฒนา  สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น โครงการส่งเสริมการ

เรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ โครงการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย โครงการกีฬา-กรีฑา
สีภายในฯ โครงการอย.น้อย โครงการอาหารกลางวัน เป็นต้น 

ผลการด าเนินงาน   สถานศึกษาด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ ผู้เรียนเกิดสุขนิสัย 
สุขภาพกายและจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ 

ผลการประเมิน  มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
จุดเด่น นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติป๎ญญา นักเรียน

มีความรู้ด้านทักษะกีฬาในระดับดีเป็นตัวแทนการแข่งขันกีฬาในระดับภาค 
ระดับประเทศ และนักเรียนห่างไกลจากยาเสพติดทุกประเภท และสามารถน า
ทักษะไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้ 

จุดที่ควรพัฒนา  การจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนานักเรียนควรมีการส่งเสริมด้านทักษะต่างๆเพ่ิมมาก 
ขึ้น การชื่นชมผลงานนักเรียน ความร่วมมือจากบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน 

มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น 
กระบวนการพัฒนา  สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ผลการด าเนินงาน   แผนงานและโครงการสามารถปฏิบัติได้ตามแผน และบรรลุเปูาหมายวัตถุประสงค์ 
ผลการประเมิน  มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษ โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐   ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น สถานศึกษาสามารถด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา ๓ ปี ได้ส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ ทีว่างไว้ โดยมีจุดเด่นตามเปูาหมาย ปรัชญาและวิสัยทัศน์   
จุดที่ควรพัฒนา การพัฒนาจุดเน้นควรปรับเปลี่ยนไปตามหลักสูตร ให้สอดคล้องกับโลกป๎จจุบันสู่

ประชาคม อาเซียน 
มาตรฐานที่ ๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
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กระบวนการพัฒนา  สถานศึกษาด าเนินงานตามโครงการแผนปฏิบัติการ เช่น กิจกรรมการรับสมัคร
นักเรียนกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรมโครงการเปิดประตูสู่ฝ๎นวัน
ขาวแสด  

ผลการด าเนินงาน   สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ 
ผลการประเมิน  มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐    ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น  สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชนเพิ่มข้ึน   ผู้บริหารมีภาวะความ

เป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ครูมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานวิชาชีพมีจรรยาบรรณ  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ผู้ปกครอง   และ
มีความมุ่งมั่น อุทิศตนเสียสละเวลาให้กับทางราชการ  

จุดที่ควรพัฒนา  การให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตลอดจนการช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ แก่ชุมชน 
 
๔.   ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๔.๑   ผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย 
  ผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓  โรงเรียนได้ท าการประเมินพัฒนาการ
ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม  และด้านสติป๎ญญา  แสดงผลการประเมินดังตารางต่อไปนี้ 

ชั้นอนุบาล 
ปีที ่

จ านวน 
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยพัฒนาการด้าน 
รวม 

เฉลี่ย 
รวม 

ระดับ 
คุณภาพ ร่างกาย อารมณ ์ สังคม สติปัญญา 

๑ ๖๔ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๕.๕๐ ๓๙๕.๕๐ ๙๘.๘๘ ๓ 
๒ ๗๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๕.๐๐ ๓๙๕.๐๐ ๙๘.๗๕ ๓ 
         

เฉลี่ยรวม  ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๙๐.๕๐  ๙๘.๘๒  
ระดับ

คุณภาพ 
 ๓ ๓ ๓ ๓   ๓ 

       
  สรุปผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
   ผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ 

 พัฒนาการด้านรา่งกาย    มีค่าเฉลีย่  ๑๐๐.๐๐  ระดับคณุภาพ ๓   
 พัฒนาการด้านอารมณ์    มีค่าเฉลีย่  ๑๐๐.๐๐  ระดับคณุภาพ ๓   
 พัฒนาการด้านสังคม  มีค่าเฉลีย่  ๑๐๐.๐๐  ระดับคณุภาพ ๓    
 พัฒนาการด้านสติป๎ญญา  มีค่าเฉลีย่  ๙๕.๕๐   ระดับคณุภาพ ๓     
 เฉลี่ยรวมทั้ง ๔  ด้าน  มีค่าเฉลี่ย  ๙๘.๘๘   ระดับคุณภาพ ๓ 
    

  ผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ 
 พัฒนาการด้านรา่งกาย    มีค่าเฉลีย่  ๑๐๐.๐๐  ระดับคณุภาพ ๓    
 พัฒนาการด้านอารมณ์    มีค่าเฉลีย่  ๑๐๐.๐๐  ระดับคณุภาพ ๓   
 พัฒนาการด้านสังคม  มีค่าเฉลีย่  ๑๐๐.๐๐  ระดับคณุภาพ ๓    
 พัฒนาการด้านสติป๎ญญา  มีค่าเฉลีย่  ๙๕.๐๐   ระดับคณุภาพ ๓    
 เฉลี่ยรวมทั้ง ๔  ด้าน  มีค่าเฉลี่ย  ๙๘.๗๖   ระดับคุณภาพ ๓    
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๔.๒  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ โดยใช้เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะท างาน  
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูปฏิบัติการสอน 
จัดท าขึ้นเพ่ือประเมินผลการจัดการเรียนรู้นักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
มัธยมศึกษาปีที ่๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
 การประเมินในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ก าหนดตัวชี้วัดชั้นปี เป็น
เปูาหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษาปีที่ ๑- มัธยมศึกษาปีที่ 
๖) จึงออกแบบเครื่องมือวัดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ดังนี้ 

 ๑.  ความสามารถในการสื่อสาร   
 ๒.  ความสามารถในการคิด   
 ๓.  ความสามารถในการแก้ป๎ญหา   
  ๔.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
  ๕.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด บ้านตลาดเหนือ(วันครู๒๕๐๒) สังกัด อบจ.ภูเก็ต ได้
ด าเนินการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ จ านวน ๑๐๙ คน 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน๙๓ คน มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๑๑๓ คน และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๔๕ 
คน รวมจ านวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน จ านวน ๓๖๐ คน โดยจัดการประเมินในวันที่ ๒๒  เดือน 
กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีผลการประเมินดังตารางต่อไปนี้ 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ 

ระดับชั้น 

จ า
นว

นผู้
เข

้าส
อบ

(ค
น)

 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในด้านความสามารถในการ รวม สื่อสาร คิด แก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวติ ใช้เทคโนโลยี 
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ร้อ
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ะ 
ประถมศึกษาปีที ่๓/๑  ๓๑ ๗.๕๕ ๗๕.๔๘ ๗.๑๐ ๗๐.๙๗ ๖.๒๖ ๖๒.๕๘ ๕.๐๐ ๕๐.๐๐ ๖.๔๘ ๖๔.๘๔ ๓๒.๓๙ ๖๔.๗๗ 

ประถมศึกษาปีที ่๓/๒  ๒๖ ๖.๔๖ ๖๔.๖๒ ๕.๑๕ ๕๑.๕๔ ๕.๓๑ ๕๓.๐๘ ๔.๗๓ ๔๗.๓๑ ๕.๐๘ ๕๐.๗๗ ๒๖.๗๓ ๕๓.๔๖ 

ประถมศึกษาปีที ่๓/๓  ๒๘ ๗.๑๑ ๗๑.๐๗ ๕.๐๔ ๕๐.๓๖ ๕.๗๕ ๕๗.๕๐ ๔.๔๓ ๔๔.๒๙ ๕.๖๑ ๕๖.๐๗ ๒๗.๙๓ ๕๕.๘๖ 

ฯลฯ  ๒๔ ๖.๘๓ ๖๘.๓๓ ๔.๗๙ ๔๗.๙๒ ๕.๐๐ ๕๐.๐๐ ๔.๓๘ ๔๓.๗๕ ๕.๒๑ ๕๒.๐๘ ๒๖.๒๑ ๕๒.๔๒ 

รวม  ๑๐๙ ๖.๙๙ ๖๙.๘๘ ๕.๕๒ ๕๕.๒๐ ๕.๕๘ ๕๕.๗๙ ๔.๖๓ ๔๖.๓๔ ๕.๕๙ ๕๕.๙๔ ๒๘.๓๑ ๕๖.๖๓ 

คะแนนเฉลี่ย   ๖.๙๙ ๕.๕๒  ๕.๕๘  ๔.๖๓ ๕.๕๙   ๒๘.๓๑ 
ร้อยละเฉลี่ย  ๖๙.๘๘ ๕๕.๒๐ ๕๕.๗๙ ๔๖.๓๔ ๕๕.๙๔ ๕๖.๖๓ 

 

 
สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๖.๙๙ คิดเป็นร้อยละ  ๖๙.๘๘ 
๒. ความสามารถในการคิด     นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๕.๕๒ คิดเป็นร้อยละ  ๕๕.๒๐ 
๓. ความสามารถในการแก้ป๎ญหา       นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๕.๕๘ คิดเป็นร้อยละ  ๕๕.๗๙ 
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๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๔.๖๓ คิดเป็นร้อยละ  ๔๖.๓๔ 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  ๕.๕๙  คิดเป็นร้อยละ  ๕๕.๙๔ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนรวมทุกด้าน  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๒๘.๓๑ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๓ 

แนวทางการพัฒนา 
ควรจัดกิจกรรม หรือ สถานการณ์จ าลองเพ่ือ ฝึกให้นักเรียนตัดสินใจ และเพ่ิมสมรรถนะด้านการใช้

ทักษะชีวิต 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

ระดับชั้น 

จ า
นว

นผู้
เข

้าส
อบ

(ค
น)

 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในด้านความสามารถในการ รวม สื่อสาร คิด แก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวติ ใช้เทคโนโลยี 
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ประถมศึกษาปีที ่๖/๑  ๒๓ ๗.๙๖ ๗๙.๕๗ ๗.๖๑ ๗๖.๐๙ ๔.๘๗ ๔๘.๗๐ ๗.๐๔ ๗๐.๔๓ ๖.๙๖ ๖๙.๕๗ ๓๔.๔๓ ๖๘.๘๗ 

ประถมศึกษาปีที ่๖/๒ ๓๑ ๕.๗๑ ๕๗.๑๐ ๕.๘๗ ๕๘.๗๑ ๓.๖๕ ๓๖.๔๕ ๕.๓๕ ๕๓.๕๕ ๔.๑๐ ๔๐.๙๗ ๒๔.๖๘ ๔๙.๓๕ 

ประถมศึกษาปีที ่๖/๓ ๓๙ ๗.๕๔ ๗๕.๓๘ ๗.๔๑ ๗๔.๑๐ ๔.๓๑ ๔๓.๐๘ ๗.๔๖ ๗๔.๖๒ ๕.๓๑ ๕๓.๐๘ ๓๒.๐๓ ๖๔.๐๕ 

รวม ๙๓ ๗.๐๗ ๗๐.๖๘ ๖.๙๖ ๖๙.๖๓ ๔.๒๗ ๔๒.๗๔ ๖.๖๒ ๖๖.๒๐ ๕.๔๕ ๕๔.๕๔ ๓๐.๓๘ ๖๐.๗๖ 

คะแนนเฉลี่ย   ๗.๐๗ ๖.๙๖ ๔.๒๗ ๖.๖๒ ๕.๔๕ ๓๐.๓๘ 
ร้อยละเฉลี่ย  ๗๐.๖๘ ๖๙.๖๓ ๔๒.๗๔ ๖๖.๒๐ ๕๔.๕๔ ๖๐.๗๖ 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร      นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๗.๐๗  คิดเป็นร้อยละ  ๗๐.๖๘ 
๒. ความสามารถในการคิด         นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๖.๙๖  คิดเป็นร้อยละ  ๖๙.๖๓ 
๓. ความสามารถในการแก้ป๎ญหา     นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๗  คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๗๔ 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๖.๖๒  คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒๐ 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๕.๔๕  คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๔ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนรวมทุกด้าน  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๓๐.๓๘ คิดเป็นร้อยละ  ๖๐.๗๖ 
ข้อเสนอแนะ 
 -ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาควรน าผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของปีการศึกษาที่ผ่านมา   
มาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาผลการประเมินสมรรถนะส าคัญในปีต่อๆไป 
แนวทางการพัฒนา 
 ควรสอดแทรกกิจกรรมการบูรณาการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะที่ ๓ ความสามารถในการแก้ป๎ญหา   
โดยการบูรณาการกับการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

ระดับชั้น 
จ า

นว
นผู้

เข
้าส

อบ
(ค

น)
 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในด้านความสามารถในการ 
 รวม 

สื่อสาร คิด แก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวติ ใช้เทคโนโลยี 
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มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ ๓๒ ๖.๘๘ ๖๘.๗๕ ๕.๔๔ ๕๔.๓๘ ๔.๑๙ ๔๑.๘๘ ๖.๑๙ ๖๑.๘๘ ๖.๙๗ ๖๙.๖๙ ๒๙.๖๖ ๕๙.๓๑ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ ๑๖ ๗.๐๐ ๗๐.๐๐ ๕.๐๐ ๕๐.๐๐ ๔.๒๕ ๔๒.๕๐ ๖.๒๕ ๖๒.๕๐ ๖.๙๔ ๖๙.๓๘ ๒๙.๔๔ ๕๘.๘๘ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓ ๒๗ ๕.๕๒ ๕๕.๑๙ ๔.๖๗ ๔๖.๖๗ ๓.๗๐ ๓๗.๐๔ ๕.๔๘ ๕๔.๘๑ ๕.๖๓ ๕๖.๓๐ ๒๕.๐๐ ๕๐.๐๐ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔ ๓๘ ๖.๐๐ ๖๐.๐๐ ๔.๕๓ ๔๕.๒๖ ๓.๔๕ ๓๔.๔๗ ๕.๖๖ ๕๖.๕๘ ๕.๖๓ ๕๖.๓๒ ๒๕.๒๖ ๕๐.๕๓ 

รวม ๑๑๓ ๖.๓๕ ๖๓.๔๘ ๔.๙๑ ๔๙.๐๘ ๓.๙๐ ๓๘.๙๗ ๕.๘๙ ๕๘.๙๔ ๖.๒๙ ๖๒.๙๒ ๒๗.๓๔ ๕๔.๖๘ 

คะแนนเฉลี่ย  ๖.๓๕ ๔.๙๑  ๓.๙๐  ๕.๘๙ ๖.๒๙  ๒๗.๓๔  
ร้อยละเฉลี่ย  ๖๓.๔๘ ๔๙.๐๘ ๓๘.๙๗ ๕๘.๙๔ ๖๒.๙๒ ๕๔.๖๘ 

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๖.๓๕  คิดเป็นร้อยละ  ๖๓.๔๘ 
๒. ความสามารถในการคิด    นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๔.๙๑  คิดเป็นร้อยละ  ๔๙.๐๘ 
๓. ความสามารถในการแก้ป๎ญหา      นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๓.๙๐ คิดเป็นร้อยละ  ๓๘.๙๗ 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๕.๘๙ คิดเป็นร้อยละ  ๖.๒๙ 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๖.๒๙ คิดเป็นร้อยละ  ๖๒.๙๒ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนรวมทุกด้าน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๒๗.๓๔ คิดเป็นร้อยละ  ๕๔.๖๘ 
ข้อเสนอแนะ 

- ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาควรน าผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของปีการศึกษาที่ผ่านมา    
มาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาผลการประเมินสมรรถนะส าคัญในปีต่อๆไป 

แนวทางการพัฒนา 
 ควรสอดแทรกกิจกรรมการบูรณาการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะที่ ๓ ความสามารถในการแก้ป๎ญหา   
โดยการบูรณาการกับการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

ระดับชั้น 
จ า

นว
นผู้

เข
้าส

อบ
(ค

น)
 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในด้านความสามารถในการ 
 รวม 

สื่อสาร คิด แก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวติ ใช้เทคโนโลยี 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ ๓๑ ๕.๗๔ ๕๗.๔๒ ๖.๗๔ ๖๗.๔๒ ๕.๖๑ ๕๖.๑๓ ๖.๙๔ ๖๙.๓๕ ๕.๘๑ ๕๘.๐๖ ๓๐.๘๔ ๖๑.๖๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ ๑๔ ๕.๑๔ ๕๑.๔๓ ๖.๐๗ ๖๐.๗๑ ๕.๐๐ ๕๐.๐๐ ๖.๒๑ ๖๒.๑๔ ๕.๒๑ ๕๒.๑๔ ๒๗.๖๔ ๕๕.๒๙ 

รวม ๔๕ ๕.๔๔ ๕๔.๔๒ ๖.๔๑ ๖๔.๐๗ ๕.๓๑ ๕๓.๐๖ ๖.๕๗ ๖๕.๗๕ ๕.๕๑ ๕๕.๑๐ ๒๙.๒๔ ๕๘.๔๘ 

คะแนนเฉลี่ย   ๕.๔๔ ๖.๔๑ ๕.๓๑   ๖.๕๗  ๕.๕๑ ๒๙.๒๔  
ร้อยละเฉลี่ย  ๕๔.๔๒ ๖๔.๐๗ ๕๓.๐๖ ๖๕.๗๕ ๕๕.๑๐ ๕๘.๔๘ 

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๕.๔๔     คิดเป็นร้อยละ  ๕๔.๔๒ 
๒. ความสามารถในการคิด    นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๖.๔๑     คิดเป็นร้อยละ  ๖๔.๐๗ 
๓. ความสามารถในการแก้ป๎ญหา      นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๕.๓๑ คิดเป็นร้อยละ  ๕๓.๐๖ 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๖.๕๗ คิดเป็นร้อยละ  ๖๕.๗๕ 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๕.๕๑ คิดเป็นร้อยละ  ๕๕.๑๐ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนรวมทุกด้าน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๒๙.๒๔  คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๔๘ 

ข้อเสนอแนะ 
- ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาควรน าผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของปีการศึกษาที่ผ่านมา    

มาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาผลการประเมินสมรรถนะส าคัญในปีต่อๆไป 

แนวทางการพัฒนา 
 จัดกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะที่ ๓ ความสามารถ
ในการแก้ป๎ญหา 
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 ๔.๓   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระทุกระดับชั้น 
         ๔.๓.๑ ผลพัฒนาการเด็กระดับการศึกษาปฐมวัย 
  

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็กที่ได้ผลการประเมินระดับคุณภาพ(คน) 

อนุบาล ๑ อนุบาล ๒ อนุบาล ๓ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง ดี พอใช้ ปรับปรุง ดี พอใช้ ปรับปรุง 
๑. ด้านรา่งกาย ๖๔   ๗๐      
๒. ด้านอารมณ-์จิตใจ ๖๔   ๗๐      
๓. ด้านสังคม ๖๔   ๗๐      
๔. ด้านสติป๎ญญา ๕๕  ๙ ๖๕  ๕    

รวม ๖๔ ๗๐  
หมายเหตุ : ให้น าเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย 
 
 ๔.๓.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีข้ึนไปทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น  
ปีการศึกษา๒๕๖๐ 
ระดับประถมศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละของนกัเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับดี(๓)ขึน้ไป ร้อยละ 
เฉลี่ยของ 
กลุ่มสาระ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

๑. ภาษาไทย ๖๙๖ ๗๔ ๕๕ ๓๘ ๓๓ ๕๗ ๒๙ ๔๗.๖๖ 
๒. คณิตศาสตร ์ ๖๙๖ ๖๖ ๕๓ ๕๓ ๔๓ ๒๖ ๑๘ ๔๓.๑๖ 
๓. วิทยาศาสตร ์ ๖๙๖ ๗๔ ๕๘ ๒๓ ๕๐ ๑๙ ๑๕ ๓๙.๘๓ 
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
๖๙๖ ๘๐ ๕๕ ๖๙ ๒๘ ๒๕ ๒๔ ๔๖.๘๓ 

ประวัติศาสตร ์ ๖๙๖ ๗๑ ๔๗ ๔๐ ๑๐ ๑๓ ๓๗ ๓๖.๓๓ 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๙๖ ๘๑ ๗๔ ๕๙ ๗๙ ๖๗ ๕๑ ๖๘.๕๐ 
๖. ศิลปะ ๖๙๖ ๕๖ ๖๘ ๑๖ ๔๓ ๕๓ ๕๑ ๔๗.๘๓ 
๗. การงานอาชีพ และเทคโนโลย ี ๖๙๖ ๕๒ ๖๖ ๖๑ ๒๘ ๓๑ ๕๑ ๔๘.๑๖ 
๘. ภาษาต่างประเทศ ๖๙๖ ๗๖ ๖๐ ๖๑ ๓๘ ๓๑ ๒๘ ๔๙.๐๐ 

ร้อยละเฉลี่ยของระดับชัน้  ๗๐ ๕๙.๕๕ ๔๖.๖๖ ๓๙.๑๑ ๓๕.๗๗ ๓๓.๗๗  
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ระดับมัธยมศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
นักเรียน
ทัง้หมด 

ร้อยละของนกัเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับดี(๓)ขึน้ไป ร้อยละ 
เฉลี่ยของ 
กลุ่มสาระ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

๑. ภาษาไทย ๔๔๒ ๖๘.๐๕ ๓๘.๙๔ ๔๔.๗๖ ๗๑.๑๓ ๘๔.๘๖ ๙๐.๙๔ ๗๙.๗๓ 
๒. คณิตศาสตร์ ๔๔๒ ๑๘.๓๗ ๒๑.๑๖ ๑๒.๙๕ ๒๐.๔๑ ๗๐.๓๕ ๖๔.๖๖ ๓๔.๖๕ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๔๔๒ ๓๒.๔๕ ๒๔.๑๐ ๑๓.๖๙ ๕๐.๐๐ ๕๕.๕๕ ๓๘.๓๓ ๓๕.๖๘ 
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
๔๔๒ ๖๓.๗๗ ๓๔.๔๓ ๕๕.๖๓ ๗๓.๐๙ ๘๕.๔๒ ๙๑.๑๖ ๖๗.๒๕ 

๕. ประวัติศาสตร์ ๔๔๒ ๓๓.๑๑ ๔๔.๙๐ ๔๗.๘๙ ๙๑.๑๘ ๘๘.๔๕ ๙๑.๑๖ ๖๖.๑๑ 
๖. สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๔๒ ๘๐.๘๗ ๖๗.๐๑ ๗๑.๔๘ ๙๕.๗๒ ๘๓.๙๕ ๙๕.๗๘ ๘๒.๔๖ 
๗. ศิลปะ ๔๔๒ ๕๕.๔๐ ๕๖.๙๓ ๕๗.๕๓ ๙๒.๔๕ ๘๓.๙๔ ๑๐๐ ๗๔.๓๗ 
๘. การงานอาชพี และเทคโนโลยี ๔๔๒ ๔๓.๙๕ ๔๔.๙๔ ๔๑.๐๔ ๖๒.๓๒ ๗๙.๘๒ ๖๔.๒๒ ๕๖.๐๔ 
๙. ภาษาตา่งประเทศ ๔๔๒ ๒๖.๓๐ ๒๖.๗๑ ๑๖.๕๖ ๘๕.๗๑ ๖๘.๘๒ ๖๔.๒๒ ๔๘.๐๕ 

ร้อยละเฉลี่ยของระดบัชั้น  ๔๖.๙๒ ๓๙.๙๐ ๔๐.๑๗ ๗๑.๓๓ ๗๗.๙๐ ๖๘.๕๖  

 
 ๔.๔   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
 
 
 

ระดับชั้น 

คะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู ้ คะแนน
เฉลี่ยรวม 

(ปี
ปัจจุบัน) 
ปี๒๕๖๐ 

คะแนน 
เฉลี่ยรวม

ย้อนหลัง ๑ ป ี
ปี๒๕๕๙ 

ผลต่าง
คะแนน ๒ 

ปี 
การศึกษา 

ภาษา 
ไทย 

สังคม 
ศึกษา 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

สุข
ศึกษาฯ 

ศิลปะ การ
งานฯ 

ประถมศึกษาปีที ่๖ ๔๖.๑๐ ไม่สอบ ๓๘.๑๗ ๓๕.๐๕ ๓๘.๔๐ สทศ ไม่ได้ทดสอบ ๓๙.๔๓ ๔๓.๕๕ -๔.๑๒ 
 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔๘.๗๒ ไม่สอบ ๓๑.๕๘ ๒๒.๓๗ ๓๐.๓๙ สทศ ไม่ได้ทดสอบ ๓๓.๒๗ ๓๔.๖๙ -๑.๔๒ 
 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๔๖.๕๙ ๓๑.๓๑ ๒๘.๘๓ ๑๙.๓๙ ๒๔.๗๘ สทศ ไม่ได้ทดสอบ ๓๐.๑๘ ๓๔.๓๑ -๔.๑๓ 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ : ผลต่างคะแนนถ้าปีปจัจุบนัคะแนนเฉลี่ยมีผลต่างลดลงต่ ากว่าปีที่ผ่านมาให้ใส่ค่าเป็นลบ 
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 ๔.๕   ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๐๑ ๗๖ ๗๕.๒๔ ๒๕ ๒๔.๗๕ - - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๔๔ ๘๐ ๕๕.๕๕ ๖๔ ๔๔.๐๐ - - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๐๙ ๙๖ ๘๘.๐๗ ๑๓ ๑๑.๙๒ - - - - 
ประถมศึกษาปท่ีี ๔ ๑๓๐ ๗๖ ๕๘.๔๖ ๕๔ ๔๑.๕๓ - - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๑๘ ๙๔ ๗๙.๖๖ ๒๔ ๒๐.๓๓ - - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๙๓ ๗๔ ๗๙.๕๖ ๑๙ ๒๐.๔๓ - - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๐๑ ๘๔ ๘๓.๑๖ ๑๗ ๑๖.๘๓ - - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๔๔ ๘๖ ๕๙.๗๒ ๕๘ ๔๐.๒๗ - - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๑๓ ๖๗ ๕๙.๒๙ ๔๖ ๔๐.๗๐ - - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๒๓ ๑๙ ๘๒.๖๐ ๔ ๑๗.๓๙ - - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๓๕ ๓๒ ๙๑.๔๒ ๓ ๘.๕๗ - - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๔๕ ๓๕ ๗๗.๗๘ ๑๐ ๒๒.๒๒ - - - - 

รวม ๑,๑๕๖ ๘๑๙ ๓๓๗ - - 
ร้อยละเฉลี่ย ๑๐๐ ๗๐.๘๔ ๒๙.๑๕ - - 

  
 ๔.๖   ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขยีน 
ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๐๑ ๖๕ ๖๔.๓๖ ๒๗ ๒๖.๗๓ ๙ ๘.๙๑ - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๔๔ ๘๖ ๕๙.๗๒ ๔๒ ๒๙.๑๗ ๑๖ ๑๑.๑๑ - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๐๙ ๕๕ ๕๐.๔๖ ๓๒ ๒๙.๓๖ ๒๒ ๒๐.๑๘ - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๓๐ ๕๘ ๔๔.๖๒ ๔๙ ๓๗.๖๙ ๒๓ ๑๗.๖๙ - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๑๘ ๕๐ ๔๒.๓๗ ๔๗ ๓๙.๘๓ ๒๑ ๑๗.๗๙ - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๙๓ ๓๗ ๓๙.๗๘ ๒๘ ๓๐.๑๑ ๒๘ ๓๐.๑๑ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๐๑ ๔๖ ๔๕.๕๔ ๒๖ ๒๕.๗๔ ๒๙ ๒๘.๗๑ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๔๔ ๖๒ ๔๓.๐๕ ๔๘ ๓๓.๓๓ ๓๔ ๒๓.๖๑ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๑๓ ๗๖ ๖๗.๒๕ ๒๕ ๒๒.๑๒ ๑๒ ๑๐.๖๑ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๒๓ ๑๗ ๗๓.๙๑ ๖ ๒๖.๐๙ - - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๓๕ ๒๐ ๕๗.๑๔ ๑๕ ๔๒.๘๕ - - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๔๕ ๒๕ ๕๕.๕๖ ๒๐ ๔๔.๔๔ - - - - 

รวม ๑,๑๕๖ ๕๙๗ ๓๖๕ ๑๙๔  
ร้อยละเฉลี่ย ๑๐๐ ๕๑.๖๔ ๓๑.๕๘ ๑๖.๗๘  
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 ๔.๗   ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านหรือไม่ผ่าน 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๐๑ ๑๐๑ ๑๐๐ - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๔๔ ๑๔๔ ๑๐๐ - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๐๙ ๑๐๙ ๑๐๐ - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๓๐ ๑๓๐ ๑๐๐ - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๑๘ ๑๑๘ ๑๐๐ - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๙๓ ๙๓ ๑๐๐ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๐๑ ๑๐๑ ๑๐๐ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๔๔ ๑๔๔ ๑๐๐ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๑๓ ๑๑๓ ๑๐๐ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๒๓ ๒๓ ๑๐๐ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๓๕ ๓๕ ๑๐๐ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๔๕ ๔๕ ๑๐๐ - - 

รวม ๑,๑๕๖ ๑,๑๕๖ - 
ร้อยละเฉลี่ย ๑๐๐ ๑๐๐ - 

 

       
๔.๘ นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคล 
            และหน่วยงานอ่ืน (รวมถึงอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา) 

๑. โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น สถานศึกษาได้ด าเนินนโยบายตามแนวทางของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น โดยด าเนินการให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกระดับชั้นเรียน 

๒. อัตลักษณ์โรงเรียน “รักษ์สิ่งแวดล้อม” โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนร่วมกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เช่น โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
กิจกรรมรับผิดชอบเขตพ้ืนที่ของนักเรียน  กิจกรรมวันส าคัญของชาติ (การบ าเพ็ญประโยชน์) 

๕. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวม 
     ๕.๑  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ด้านป๎จจัยทางการศึกษา 
 ผลการประเมินคุณภาพด้านป๎จจัยทางการศึกษา มีผลการประเมินเฉลี่ย ๙๕.๙๕ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม และ มาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู้น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศกึษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ๙๘.๐๗  รองลงมาคือ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม  
มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีค่าเฉลี่ย ๙๖.๙๗ เป็นป๎จจัยน าเข้า
ทางการศึกษาที่ส าคัญท าให้สถานศึกษามีทิศทางในการพัฒนาและมีเปูาหมายเดียวกัน ในการจัดการเรียนรู้
ให้กับเด็ก ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งผลให้สามารถ พัฒนาผู้ เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ด้านกระบวนการทางการศึกษา 
 ผลการประเมินคุณภาพด้านกระบวนการทางการศึกษา มีผลการประเมินเฉลี่ย ๙๓.๑๖ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม และ ในมาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็น
มาตรการเสริมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น มีค่าเฉลี่ย ๙๓.๘๙  รองลงมาคือ มาตรฐานที่ ๔ 
สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ย ๙๓.๕๖ โดยสถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู ๒๕๐๒) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช และจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  มีการบูรณาการการ
เรียนการสอนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเข้ารับการประเมิน
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  มีการวางแผนโครงสร้างอย่างเป็นระบบ     
มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานในแต่ละฝุายตามโครงสร้าง และได้จัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ มีการด าเนินงานตามแผน 
โดยการก ากับ ติดตามของผู้บริหาร และ หัวหน้างานตามโครงสร้าง เพ่ือน าป๎ญหาและข้อเสนอแนะที่พบ มา
ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานในปีต่อไป 
 ด้านผลผลิตทางการศึกษา 
 ผลการประเมินคุณภาพด้านผลผลิตทางการศึกษา มีผลการประเมินเฉลี่ย ๙๖.๘๔ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม และมาตรฐานที่๙ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย มาตรฐานที่ ๑๐ เด็กมี
พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเหมาะสมตามวัย  มาตรฐานที่ ๑๑ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม เหมาะสมตาม
วัย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐  เป็นผลให้เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ 
สติป๎ญญา เหมาะสมตามวัย ด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีสุขภาพกายและจิตดี เป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครองและชุมชน 

 ๕.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ด้านป๎จจัยทางการศึกษา 
 ผลการประเมินคุณภาพด้านป๎จจัยทางการศึกษา มีผลการประเมินเฉลี่ย ๙๕.๖๑ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม และ มาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู้น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ๙๘.๐๗  รองลงมาคือ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม  
มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีค่าเฉลี่ย ๙๕.๔๔ เป็นป๎จจัยน าเข้า
ทางการศึกษาที่ส าคัญท าให้สถานศึกษามีทิศทางในการพัฒนาและมีเปูาหมายเดียวกัน ในการจัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งผลให้สามารถพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ด้านกระบวนการทางการศึกษา 
 ผลการประเมินคุณภาพด้านกระบวนการทางการศึกษา มีผลการประเมินเฉลี่ย ๙๒.๖๕ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม และ ในมาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็น
มาตรการเสริมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น มีค่าเฉลี่ย ๙๓.๘๙  รองลงมาคือ มาตรฐานที่ ๔ 
สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ย ๙๓.๕๖ โดยสถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู ๒๕๐๒) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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พุทธศักราช และจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  มีการบูรณาการการ
เรียนการสอนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเข้ารับการประเมิน
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยสอดแทรกผ่านการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้
นักเรียนเกิดความสามารถและทักษะในการใช้ชีวิต พร้อมกับการปลูกฝ๎งคุณธรรม การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
วัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้เรียน เรียนรู้ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม มี
การวางแผนโครงสร้างอย่างเป็นระบบ  มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานในแต่ละฝุายตามโครงสร้าง และได้จัด
โครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 
มีการด าเนินงานตามแผน โดยการก ากับ ติดตามของผู้บริหาร และ หัวหน้างานตามโครงสร้าง เพ่ือน าป๎ญหา
และข้อเสนอแนะที่พบ มาปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานในปีต่อไป 

 ด้านผลผลิตทางการศึกษา 
 ผลการประเมินคุณภาพด้านผลผลิตทางการศึกษา มีผลการประเมินเฉลี่ย ๙๓.๓๖ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม และมาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ๙๗.๐๐  รองลงมา คือ 
มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๙๕.๖๗  ส่งผลให้ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน  และ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 จุดที่ควรพัฒนา สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community สนับสนุนให้เกิดการร่วมมือร่วมใจกันของครู 
ผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่
เด็ก เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการวางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม หรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน และ
ควรเตรียมความพร้อมทางด้านความรู้พ้ืนฐานในการคิดมากกว่า การจ า 
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ตอนที่ ๓ 
สรุปผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ความต้องการและความช่วยเหลือ 

 
 จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน  
ผลการประเมินพัฒนาการ และผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนทั้ง ๕ ด้าน ทั้งในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญที่สถานศึกษาได้น าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสรุปผลการพัฒนาเพ่ือ
น าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาและวางแนว
ทางการน าไปใช้วางแผนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในอนาคต ดังนั้นจากผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา สามารถสรุปผลการพัฒนาในภาพรวมของจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้ง
ได้วางแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการ ความช่วยเหลือ ไว้ดังนี้ 
 
๑. สรุปผลการประเมิน 
    ๑.๑ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ด้านปัจจัย 

 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการ
บริหารจัดการ มีภาวะผู้น า มีมนุษย
สัมพันธ์ และวิสัยทัศน์  

 ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถใน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก
เป็นศูนย์กลาง  

 สถานศึกษามีมาตรการเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุส าหรับนักเรียนทุกคน 

๒. ด้านกระบวนการ 
 สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เพียงพอต่อความต้องการ ในการพัฒนา
ผู้เรียนและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 สถานศึกษามีระบบการบริหารงานและ
ด าเนินงานตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สูงขึ้น 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี

ด้านปัจจัย 

 บุคลากรบางส่วนยังขาดประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานด้านการสอนและงานสนับสนุนการ
สอน 

 บุคลากรด้านสายงานผู้บริหารไม่ครบตาม
ต าแหน่งการบริหารงานของโรงเรียน 

 
 
 
 

ด้านกระบวนการ 

 การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรในการ
จัดประสบการณ์การสอนส่งผลต่อการพัฒนา
งานและติดตามคุณภาพผู้เรียน 
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ส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนา
การศึกษา 

 มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

3. ด้านผลผลิต 

 มีการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างหลากหลายฯลฯ 

 สถานศึกษาได้รับการตอบรับจากชุมชน
และผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้า
เรียนต่อ 

 
 
 
 

 
ด้านผลผลิต 
 การพัฒนาเด็กในด้านสติป๎ญญาให้เหมาะสม

ตามวัยต้องส่งเสริมและพัฒนาต่อไป 

 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของเด็กให้เกิดอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง  

 
      
๑.๒ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ด้านปัจจัย 

 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถใน
การบริหารจัดการ มีภาวะผู้น า มี
มนุษยสัมพันธ์ และวิสัยทัศน์  

 ครูและบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และวุฒิภาวะเหมาะสม
ต่อวิชาชีพ 

 
 
 

๒. ด้านกระบวนการ 

 มีระบบการบริหารงาน
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

 สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรและ
ปรับปรุงหลักสูตรตามนโยบาย
กรมฯ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่

๑. ด้านปัจจัย 

 บุคลากรบางส่วนยังขาดประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานด้านการสอนและงาน
สนับสนุนการสอน เนื่องจากมีบุคลากร
ย้ายเข้า-ออกบ่อย ซึ่งจะเป็นพนักงาน
จ้างท่ีสามารถไปสอบบรรจุได้ 

 สถานศึกษายังมีปริมาณห้องน้ าห้องส้วม
ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน 
ประกอบห้องน้ าเดิมมีการช ารุด และ
ก าลังอยู่ในการด าเนินการปรบัปรุง 

๒. ด้านกระบวนการ 

 ระบบสารสนเทศในการใช้งานวัดและ
ประเมินผลมีการปรับปรุงข้อมูลบ่อยครั้ง
ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 

 การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการ
เรียนการสอนส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และติดตามคุณภาพผู้เรียน 
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หลากหลายที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา 

๓. ด้านผลผลิต 

 มีการส่งเสริมศักยภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย 

 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ตทุกระดับ ให้
ความส าคัญและส่งเสริม
สนับสนุนในการจัดการศึกษา 

 สถานศึกษาได้รับการตอบรับ
จากชุมชนและผู้ปกครองใน
การส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อ 
 

 
 
 
 

 
 
๓. ด้านผลผลิต 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในระดับชั้น
ต่างๆยังอยู่ในระดับที่ต่ า และต้องด าเนินการ
แก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

  

 

๒. ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
ระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน 

 จุดที่ควรพัฒนา สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community สนับสนุนให้เกิดการร่วมมือร่วมใจกันของครู 
ผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่
เด็ก เพ่ือให้เด็กสามารถ พัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการวางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม หรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน   และ
ควรเตรียมความพร้อมทางด้านความรู้พ้ืนฐานในการคิดมากกว่า การจ า 
      ๓. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู ๒๕๐๒) มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น สี่ ฝุาย 
ประกอบด้วย กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงานบุคลากรและปกครอง 
และกลุ่มบริหารทั่วไป ซึ่งยึดหลักการบริหารตามกระบวนการ PDCA  มีการควบคุมติดตามงาน ให้ค าปรึกษา 
แก้ป๎ญหา นิเทศ ติดตามอย่างสม่ าเสมอ แต่ด้วยขาดบุคลากรด้านสายงานบริหารจ านวน ๒ ท่าน  ส่งผลให้
งานบางฝุายล่าช้า  การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน  
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ภาคผนวก 
 หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมส าคัญ ที่แสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 รายงานการประชุมครั้งที่ปรากฏว่าคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา 
 แบบรายงานคะแนนผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับสถานศึกษา (จากเวปไซต์

http://www.localschool.in.th) 
 รายละเอียดผลการจัดการเรียนรู้ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงรายละเอียดทุกระดับ) 

ฯลฯ 
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คณะที่ปรึกษา 
๑. นางสาวพัชนี  ขรรค์วิไลกุล 
๒. นางสุนทรี  เกิดสิน 
๓. นางสุชารัตน์  ขู่วิชัย 
๔. นางรัตนากร  เทศยรัตน์ 

ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของโรงเรียน 
๑. นางคชษร  พันรังสี 
๒. นางสาวพนารัตน์  ศรีเกตุ 
๓. นางสาวพัชราพรรณ  สามทอง 
๔. นางสาวศิริขวัญ  มิ่งแก้ว 
๕. นางสาวป๎ทมาพร  รุ่งเรือง 
๖. นายมูฮ ามัด  สาแม 
๗. นางสาวกิติยา  รักษา 
๘. หัวหน้าสายชั้นเรียนทุกคน 
๙. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑๐. ครูผู้สอนทุกคน     

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
๑. นางสาวพัชนี  ขรรค์วิไลกุล 
๒. นางสุนทรี  เกิดสิน 
๓. นางสุชารัตน์  ขู่วิชัย 
๔. นางรัตนากร  เทศยรัตน์ 

ผู้จัดท าเอกสาร 
๑. นางคชษร  พันรังสี 
๒. นางสาวป๎ทมาพร  รุ่งเรือง 
๓. นายมูฮ ามัด  สาแม 
๔. นางสาวศิริขวัญ  มิ่งแก้ว 
๕. นางสาวกิติยา  รักษา 

 


