
 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 (Self - Assessment Report : SAR) 

                                      ระดับปฐมวัย 
               ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

 
 
 

โรงเรียนอนุบาลชุมแพ 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

                               ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

   กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

๒ รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา   

 วัตถุประสงค์ 

๑. หลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้มาตรฐานและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  ให้มีคุณภาพ  เพ่ือยกระดับ           
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

๒. นักเรียนมีคุณธรรม  มีจิตสาธารณะ  และภูมิใจในความเป็นไทย 
๓. โรงเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศ  และน ามาใช้ในการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
๔. นักเรียนรู้คุณค่าของดนตรี  ศิลปะ  และกีฬา 

 

แผนที่โรงเรียน   

     N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๓ รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา   

โครงสร้างการบริหาร 

 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  ๕  ฝ่าย  ได้แก่   
  ๑.  ฝ่ายวิชาการ      
  ๒.  ฝ่ายธุรการและการเงิน    
  ๓.  ฝ่ายบริหารงานบุคคล         
  ๔.  ฝ่ายบริหารทั่วไป    
  ๕.  ฝ่ายกิจการพิเศษ   
 
 ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ   

๑. การพัฒนาตามกระบวนการ PDCA  
๒. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ   
๓. ใช้หลักการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์   
๔. ใช้หลักการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๔ รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา   

ฝ่ายกจิการ

พเิศษ 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลชุมแพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
    
             
    

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองผูอ้  านวยการโรงเรียน ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียน 

 

ฝ่ายวชิาการ 
(ประถมฯ) 

 

ฝ่ายบริหาร

ทั่วไป 

ฝ่ายธุรการ              
และการเงนิ 

 

ฝ่ายบริหารงาน

บุคคล 

ฝ่ายวชิาการ 
(อนุบาล) 
(อนุบาล) 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ท่ีปรึกษา 

ผู้รับใบอนุญาต 

ผูจ้ดัการ 

1.  การพฒันาหลกัสูตร   
สถานศึกษา 
2.  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
3.  การวดัผล  ประเมินผล            
และเทียบโอนผลการเรียน 
4.  การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
5.  การพฒันาส่ือ นวตักรรมและ
เทคโนโลยทีางการศึกษา 
6.  การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
7.  การนิเทศการศึกษา 
8.  การแนะแนวการศึกษา 
9.  การพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
10.  การประสานความร่วมมือใน
การพฒันาวชิาการ กบัสถานศึกษา
อ่ืน 
11. ทะเบียนประวติันกัเรียน 

 

1.  การด าเนินงานธุรการ 
2.  การบริหารการเงิน 
3.  การบริหารบญัชี 
4.  การบริหารพสัดุ                     
และสินทรัพย ์
5.  งานประสานราชการ                
กบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
หน่วยงานอ่ืนๆ   
6.  งานสารสนเทศ 
7.  งานสารบรรณ 
8.  การรับนกัเรียน 

 

 

 

 

 

1.  งานปกครองนกัเรียน 
2.  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
3.  งานยานยนต ์
4.  คณะกรรมการสภา 
    นกัเรียน 

1.  การวางแผนอตัราก าลงั 
2.  การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน 
3.  วนิยัการลา การรักษาวนิัย 
4.  ทะเบียนประวติัครู  
5.  งานสวสัดิการ 
6.  การอบรมสัมมนา 

 

 

 

 

 

 

1.  การพฒันาหลกัสูตร   
สถานศึกษา 
2.  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
3.  การวดัผล  ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน 
4.  การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
5.  การพฒันาส่ือ นวตักรรมและ
เทคโนโลยทีางการศึกษา 
6.  การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
7.  การนิเทศการศึกษา 
8.  การแนะแนวการศึกษา 
9.  การพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
10.  การประสานความร่วมมือใน
การพฒันาวชิาการ 
 กบัสถานศึกษาอ่ืน 
11. ทะเบียนประวติันกัเรียน 

 

1.  การดูแลอาคารสถานท่ีและ      
สภาพแวดลอ้ม 
2. งานพฒันาระบบและ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.    การประชาสัมพนัธ ์
4.    การบริการสาธารณะ 
5.    งานท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอ่ืน 
6.    กิจกรรมต่าง ๆ  

 

ท่ีปรึกษาโปรแกรม AEC 
 

หัวหน้า
โปรแกรม AEC 

 
1  การพฒันาหลกัสูตร    
สถานศึกษา 
2. การพฒันากระบวน        
การเรียนรู้ 
3.  การวจิยัเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา 
4.  การพฒันาส่ือ 
นวตักรรมและ
เทคโนโลยทีางการ
ศึกษา 
5.  การนิเทศการศึกษา 
6. การประสานความ
ร่วมมือในการพฒันา
วชิาการ กบัสถานศึกษา
อ่ืน 
 



 

 

๕ รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา   

  ๑.๒  แนวทางการจัดการศึกษา 
          ปรัชญาโรงเรียน   

          เพ่ิมพูนความรู้  เชิดชูคุณธรรม  น้อมน าวินัย 

         วิสัยทัศน์   

          ภูมิใจในความเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนอนุบาลชุมแพ  ซึ่งเป็นองค์กรที่ผลิตทรัพยากร
บุคคล  ที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  ใช้หลักธรรมมาภิบาลในการอยู่ร่วมกัน  มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือ
สังคม  ใช้คุณธรรมน าความรู้  ควบคู่เศรษฐกิจพอเพียง  เข้าถึงศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา  ก้าวทันเทคโนโลยี   
บนพื้นฐานและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย  

         พันธกิจ 
๑. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ   

สภาพท้องถิ่นและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
        ๒.  ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม  มีจิตสาธารณะ  ภูมิใจในความเป็นไทย 
        ๓.  ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนยีสารสนเทศ  เพื่อน ามาใช้การเรียนรู้และการบริหาร

จัดการ 
          ๔.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดี  ในด้านดนตรี  ศิลปะ  และกีฬา  

         เป้าหมาย 
           ๑.  หลักสูตรสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  ให้มีคุณภาพ   

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
           ๒.  นักเรียนมีคุณธรรม  มีจิตสาธารณะ  และภูมิใจในความเป็นไทย 
           ๓.  โรงเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศ  และน ามาใช้ในการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
           ๔.  นักเรียนรู้คุณค่าของดนตรี  ศิลปะ  และกีฬา 
 

   เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 
 
           เอกลักษณ์ สะอาด  ร่มรื่น 
           อัตลักษณ์ มารยาทงามอย่างไทย   
 

 

 
 
 
 



 

 

๖ รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา   

  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เป้าหมายที่ ๑ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 

    หลักสูตรสถานศึกษาที่ได้
มาตรฐานและส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้น 

    พัฒนาคุณภาพและ
คุณลักษณะของผู้เรียน 

๑.  ร้อยละ  ๘๐ ของนักเรียนมีระดับ 
ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ทุกวิชา 
๒.  ร้อยละ  ๗๐  ของผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
๓.  ร้อยละ  ๘๐  ของผู้เรียนมีการประเมิน 
การอ่านและการเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

เป้าหมายที่ ๒ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 
    นักเรียนมีคุณธรรม   
มีจิตสาธารณะ และภูมิใจ 
ในความเป็นไทย 
 

    ส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

๑.  ร้อยละ  ๙๐  ของผู้เรียนมีการยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมไทย 
๒.  ร้อยละ  ๙๐  ของผู้เรียนมีความตระหนัก 
รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
๓.  ร้อยละ  ๙๐  ของผู้เรียนมีความเอ้ืออาทร
ผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

เป้าหมายที่ ๓ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 
   โรงเรียนมีเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และน ามาใช้ 
ในการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ 
 

    พัฒนาครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 

๑.  ร้อยละ  ๙๐  มีการนิเทศภายในก ากับ  
ติดตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุง 
การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
๒.  ร้อยละ ๘๐  ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จบการศึกษาระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพครู 
๓.  ร้อยละ  ๑๐๐  ของครูมีแผนการจัด 
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เป้าหมายที่  ๔ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 
   นักเรียนรู้คุณค่าของภาษา, 
ดนตรี,ศิลปะและกีฬา 

    พัฒนาการใช้ภาษาเพ่ือ 
การสื่อสาร 

๑.  ร้อยละ  ๘๐  ของผู้เรียนมีความสามารถใน
การสื่อสารได้  ๒ ภาษา  คือ  ภาษาอังกฤษ  
และภาษาจีน 
๒.  ร้อยละ  ๙๕  ของผู้เรียนมีสมรรถภาพทาง
ร่างกายสมวัย 

 
 
 



 

 

๗ รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา   

 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลชุมแพ  พุทธศักราช  ๒๕๖๑  ตามการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช  ๒๕๔๖  ได้ก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือให้ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษามีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 ๑.  ระดับการศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช  ๒๕๔๖  
และตามภารกิจหลักของการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยของสถานศึกษา ดังนี้ 
  ๑.๑  ระดับปฐมวัย (ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล ๓)  การศึกษาในระดับนี ้ เน้นให้ผู้เรียน 
มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัย  ด้านศิลปะ  ดนตรีและกีฬา  มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
 ๒.  สาระการเรียนรู้  เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก เพ่ือส่งเสริมพัฒนาเด็กทุก
ด้าน ให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรที่ก าหนด   ประกอบด้วยการจัดการเรียนรู้ด้านประสบการณ์ส าคัญ        
๔   สาระที่ควรเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีดังนี้ 
  ๒.๑ ด้านประสบการณ์ส าคัญ  
  ๒.๑.๑  ด้านร่างกาย 
  ๒.๑.๒  ด้านอารมณ์และจิตใจ 
  ๒.๑.๓  ด้านสังคม 
  ๒.๑.๔  ด้านสติปัญญา  
 

       ๒.๒ ด้านประสบการณ์ส าคัญ  
๒.๒.๑  เรื่องราวเกี่ยวดับเด็ก 

  ๒.๒.๒  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 
  ๒.๒.๓  ธรรมชาติรอบตัว 
  ๒.๒.๔  สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก 
 
 

 ๓.  กิจกรรมประจ าวัน  เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาเด็กในด้านการตัดสินใจ การคิดแก้ปัญหา คิด
สร้างสรรค์ รวมไปถึงการพัฒนาการทุกด้านส าหรับเด็กอายุ ๓-๖ ปี ประกอบด้วย การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ พัฒนา
กล้ามเนื้อเล็ก การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม การพัฒนาสังคมนิสัย พัฒนาความคิด การพัฒนา
ด้านภาษา แลการส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ดังนี้ 
  ๓.๑  กิจกรรมเสรี  หรือการเล่นตามมุม เป็นกิจกรรมที่ให้โอกาสเด็กเล่นอย่างอิสระประกอบด้วย
มุมต่างๆ    
  ๓.๒  กิจกรรมสร้างสรรค์ เนกิจกรรมที่ช่วยเด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดริเริ่ม 
และจินตนาการโดยใช้งานศิลปะหรือวิธีอ่ืนๆ 
 



 

 

๘ รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา   

 ๓.๓  กิจกรรมเคลื่อนไหมและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ใช้การรับรู้ทางสมองและสั่งร่างกาย
เคลื่อนไหวในส่วนต่างๆ โดยใช้เสียงเพลง จังหวะดนตรี นอกจากนี้ยังส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ให้กับเด็ก 

 ๓.๔ กิจกรรมกลุ่มใหญ่ หรือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หรือกิจกรรมในวงกลม เป็นกิจกรรมที่
มุ่งเนน้ทักษะการเรียนรู้ และการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องเป็นกระบวนการพัฒนาภาษา ความคิด การแก้ปัญหาเพ่ือฝึกให้
เด็กสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ฝึกการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย  

 ๓.๕ กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่เด็กได้มีโอกาสไปนอกห้องเพ่ือออกก าลังกาย เคลื่อนไหว
รา่งกายเพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ อาจเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระ เช่น การวิ่ง เดิน ปีนป่าย การเดิน
ทรงตัว การเล่นกับเครื่องเล่นหรืออุปกรณ์กีฬา เกมการละเล่นต่างๆ หรือการเล่นน้ าและทราย การเล่นมุมช่างไม้ 

๔. เวลาเรียน  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลชุมแพ  พุทธศักราช  ๒๕๖๑    ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๔๖  ได้ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก  ๓-๖  
ปี การศึกษาโดยประมาณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กที่เริ่มเข้าสถานศึกษา เวลาเรียนส าหรับเด็กปฐมวัยมีเวลาเรียน 
ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วันต่อ ๑ ปีการศึกษา ในแต่ละวันจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง ใน ๑ ปี แบ่งเป็น ๒ ภาคเรียน 
โดยปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา และสภาพของเด็ก ดังนี้  

 ระดับชั้นอนุบาล (อนุบาล ๑-๓)  ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี  โดยมีเวลาเรียนไมน่้อยกว่า ๕  ชั่วโมง
ต่อวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙ รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา   

 
โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลชุมแพ  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 
ระดับชั้นปฐมวัย 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
        
 ส าหรับทักษะพ้ืนฐานชีวิตประจ าวัน อายุ  ๓ ขวบจะใช้เวลามากกว่า เมื่ออายุมากข้ึน 
 

 
 

 

ช่วงอายุ อายุ ๓-๖ ปี 
 
 
 

สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
ด้านร่างกาย เรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก 
ด้านอารมณ์และจิตใจ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ

สถานที่แวดล้อมเด็ก 
ด้านสังคม ธรรมชาติรอบตัว 
ด้านสติปัญญา สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาเรียน ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน/ปี 

รายการพัฒนา อายุ ๓ ปี ชั่วโมง: 
วัน (ประมาณ) 

อายุ ๔ ปี ชั่วโมง: 
วัน (ประมาณ) 

อายุ ๕ ปีชั่วโมง : 
วัน (ประมาณ) 

๑.การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานใน
ชีวิตประจ าวัน                  
(รวมทั้งการช่วยเหลือตนเองในการ
แต่งกาย การรับประทานอาหาร 
สุขอนามัยและการนอนพักผ่อน) 

๓ ๒   ๑/๒ ๒   ๑/๔ 

๒.การเล่นเสรี ๑ ๑ ๑ 
๓.การคิดและสร้างสรรค์ ๑ ๑ ๑ 
๔.กิจกรรมด้านสังคม ๑/๒ ๓/๔ ๑ 
๕.กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ๓/๔ ๓/๔ ๓/๔ 

๖.กิจกรรมที่มีการวางแผนโดยผู้สอน ๓/๔ ๑ ๑ 
เวลาโดยประมาณ ๗ ๗ ๗ 



 

 

๑๐ รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา   

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑.  ห้องสมุดมีขนาด    ๘๖    ตารางเมตร   จ านวนหนังสือในห้องสมุด    ๒,๐๐๐    เล่ม 
  การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ คอมพิวเตอร์ 
  จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย  ๒๐๐  คนต่อวัน   
                คิดเป็นร้อยละ  ๓๑.๕๔  ของนักเรียนทั้งหมด 

๒.  ห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด  ๑๔  ห้อง  ๑  แห่ง  ได้แก่ 
ห้องคอมพิวเตอร์   ๑  ห้อง  
ห้องประชุม   ๒  ห้อง 
ห้องวิทยาศาสตร์   ๑  ห้อง 
ห้องภาษาต่างประเทศ  ๑  ห้อง  
ห้องนันทนาการ   ๑  ห้อง 
ห้องศิลปะ   ๑  ห้อง  
ห้องพยาบาล   ๑  ห้อง 
ห้องดนตรีไทย   ๑  ห้อง  
ห้องโสตทัศนูปกรณ์  ๑  ห้อง 
ห้องดนตรีสากล   ๑  ห้อง  
หอประชุม   ๓    แห่ง 
 

 

เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งาน มีทั้งหมด  ๕๕  เครื่อง 
 

คอมพิวเตอร์ จ านวน  (เครื่อง) 
๑.  ใช้ในการเรียนการสอน 

๓๕ 
๒.  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ 
๓.  ใช้ในการบริหาร ๒๐ 

  
 จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย  ๑๕๐  คนต่อวัน   
          คิดเป็นร้อยละ  ๒๓.๖๕  ของนักเรียนทั้งหมด 
 

  



 

 

๑๑ รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา   

ข้อมูลผู้บริหาร 

  ๑   ผู้รับใบอนุญาต  นางนราลักษณ์  ดีบุญมี ณ ชุมแพ   วุฒิการศึกษาสูงสุด   ค.ม.   
สาขาการบริหารการศึกษาด ารงต าแหน่งตั้งแต่   พ.ศ.  ๒๕๕๖   จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา   ๖   ปี  
  ๒  ผู้จัดการ  นางมณฑิรา  ดีบุญมี ณ ชุมแพ  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา    
ด ารงต าแหน่งตั้งแต่    พ.ศ.  ๒๕๒๔  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา    ๓๘   ป ี
  ๓  ผู้อ านวยการโรงเรียน  นางนราลักษณ์  ดีบุญมี ณ ชุมแพ    โทรศัพท์    ๐๙๘ – ๔๓๕๕๙๖๕       
e-mail  :  naraluk.d@hotmail.com    วุฒิการศึกษาสูงสุด   ค.ม.    สาขาการบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๕๔๒  จนถึงปัจจบุัน เป็นเวลา  ๒๐  ป ี
  ๔  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ๑  คน  
    ๑) ชื่อ นายนันทกร  รติวรารัตน์  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา   
โทรศัพท์  ๐๘๗ – ๗๒๔๖๒๔๕      e-mail : nantakorn๐๒@hotmail.com    รับผิดชอบระดับประถมศึกษา 
  ๕  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน  ๑  คน 
    ๑) ชื่อ  นางจิณห์วรา  ตู้ทรัพย์  วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.บ.   สาขาคหกรรมศาสตร์ 
โทรศัพท์  ๐๘๙-๒๗๓๓๗๑๔    รับผิดชอบระดับปฐมวัย 
  ๖  ลักษณะผู้รับใบอนุญาต 

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

ข้อมูลนักเรียน  (ณ  วันที่ ๒๐  พฤษภาคม  ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 
      ๑  ที่ตั้ง    
               กทม.         ภูมิภาค 

     ๒  ลักษณะโรงเรียน 
              สามัญทั่วไป     สามัญศึกษาและ EP   EP           อิสลามศึกษา   

                         การกุศล         การสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญของมูลนิธิ/มัสยิด 
      ๓  ระดับท่ีเปิดสอน 
              ปฐมวัย    ปฐมวัย – ประถมศึกษา  ปฐมวัย – ม.ต้น 
              ปฐมวัย – ม.ปลาย     ประถมศึกษา   ประถมศึกษา – ม.ต้น 
              ประถมศึกษา – ม.ปลาย  ม.ต้น    ม.ต้น – ม.ปลาย 
                ม.ปลาย     อ่ืนๆ 
 
 
 

mailto:naraluk.d@hotmail.com
mailto:nantakorn02@hotmail.com


 

 

๑๒ รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา   

๔  จ านวนหอ้งเรียนจ าแนกตามหลกัสูตร/โครงการ 

ระดับช้ัน 
จ านวนห้องเรียน 

ไทย EP อสิลาม รวม 

เตรียมอนุบาล ๒ - - ๒ 

อนุบาล   ๑๔ - - ๑๔ 

รวม ๑๖ - - ๑๖ 

 

  จ  านวนผูเ้รียนจ าแนกตามหลกัสูตร/โครงการและเพศ 

หลกัสูตรโครงการ/

ระดับช้ัน 

 

จ านวนผู้เรียน 

ไทย EP อสิลาม รวม 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ รวม 

เตรียมอนุบาล ๒๔ ๒๖ - - - - ๒๔ ๒๖ ๕๐ 

อนุบาล   ๑๘๐ ๑๖๔ - - - - ๑๘๐ ๑๖๔ ๓๔๔ 

รวม ๒๐๔ ๑๙๐ - - - - ๒๐๔ ๑๙๐ ๓๙๔ 

  

 

 

 

 

 



 

 

๑๓ รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา   

๑.๓  ข้อมูลบุคลากร 

๑)   จ  านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง เพศ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในต าแหน่ง 

 

ประเภทบุคลากร 

 

เพศ (คน) 

 

ระดบัการศึกษา (คน) 

 

อายุเฉลีย่ 

(ปี) 

 

ประสบการณ์ 

ในต าแหน่ง  (เฉลีย่) 

(ปี) 

ชาย หญิง ต ่า

กว่า 

ป.ตรี 

ป.ตรี สูงกว่า 

ป.ตรี 

ผูรั้บใบอนุญาต ผูจ้ดัการ และผูอ้  านวยการ   ๒ -  ๒ ๕๙ ๑ 

ผูรั้บใบอนุญาตและผูจ้ดัการ  ๒ -  ๒ ๕๙ ๑๕ 

ผูรั้บใบอนุญาตและผูอ้  านวยการ  ๑ -  ๑ ๕๘ ๑๖ 

ผูจ้ดัการและผูอ้  านวยการ - ๒ - - ๒ ๕๙ ๒๗ 

ผูรั้บใบอนุญาต  ๑ -  ๑ ๕๘ ๓ 

ผูจ้ดัการ - ๑ - - ๑ ๖๒ ๓๕ 

ผูอ้  านวยการ - ๑ - - ๑ ๕๘ ๑๘ 

รองผูอ้  านวยการ ๑ - - - ๑ ๔๕ ๑๐ 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการ - ๑ - ๑ - ๕๓ ๑๐ 

ครู (บรรจุ) ๙ ๔๒ - ๔๙ ๒ ๓๖ ๑๗ 

ครูพิเศษ/ครูผูช่้วย (ไม่บรรจุ) - ๗ - ๗ - ๒๖ ๖ 

ครูต่างประเทศ ๓ ๓ - ๖ - ๓๓ ๕ 

พ่ีเล้ียง - ๗ ๗ - - ๒๔ ๕ 

บุคลากรทางการศึกษา - ๔ - ๔ - ๓๒ ๘ 

นกัการภารโรง ๑ - ๑ - - ๓๓ ๕ 

คนขบัรถ ๑ - ๑ - - ๓๔ ๖ 

ยามรักษาความปลอดภยั ๑ - ๑ - - ๓๙ ๗ 

อ่ืน ๆ  ……แม่บา้น…… - ๑๖ - - - ๔๔ ๘ 

 
จ านวนครูท่ีสอนวชิาตรงเอก   ๒๘   คน   คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๕ 

จ านวนครูท่ีสอนตรงความถนดั   ๒๔   คน   คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๕ 

 

 

 

 



 

 

๑๔ รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา   

๑.๒ ข้อมูลนักเรียน 
          ๑) จ านวนนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  รวม  ๖๖๐ คน 

             จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นเรียน เพศ  
จ านวนนักเรียน 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม(คน) 
ชาย หญิง 

-เตรียมอนุบาล ๒๔ ๒๖ ๕๐ 
-ชั้นอนุบาล๑ ๔๙ ๔๑ ๙๐ 
-ชั้นอนุบาล๒ ๖๑ ๖๐ ๑๒๑ 
-ชั้นอนุบาล๓ ๗๐ ๖๒ ๑๓๓ 
รวม ๒๐๔ ๑๙๐ ๓๙๔ 

 

            ๑.๓  รางวัลที่โรงเรียนได้รับ  
 

ที ่
วัน / เดือน/ปี ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ ประเภทรางวัล 

๑. 
๑๐ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๒ ครูผู้บริหารหน้าที่ดีเด่น ส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
เกียรติบัตร 

๒. 
๑๐ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๒ ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น                     ส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
เกียรติบัตร 

๓. 
๑๐ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๒ 100 ปี ครูดีศรีเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เกียรติบัตร 

         ๑.๔  ข้อมูลอาคารสถานที่  
          ประกอบด้วย จ านวนอาคาร จ านวนห้องประกอบ  ดังนี้ 

  อาคารเรียนจ านวน   ๕    หลัง   สุขา    ๗๙ ที ่
  สนามเด็กเล่น ๒ สนาม   สนามฟุตบอล  ๑ สนาม     
  สนามวอลเล่ย์บอล ๑ สนาม  สนามเทเบิลเทนนิส ๒ สนาม 

   สนามตะกร้อ   ๑   สนาม    สนามเปตอง    ๑   สนาม   
   โรงอาหาร    ๒   หลัง    หอประชุม    ๓   แห่ง 

           

 



 

 

๑๕ รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา   

๑.๕  ข้อมูลงบประมาณ 

รายรับ บาท รายจ่าย บาท 

เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุนรายหัว) ๙,๑๕๔,๖๐๕.๗๒ งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๑๕,๐๗๑,๑๓๓.๑๐ 

เงินนอกงบประมาณ - งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๙,๒๔๖,๘๕๓ 

เงินอ่ืนๆ  (ระบุ) ๑๔,๖๐๒,๓๙๒ งบอ่ืนๆ  (ระบุ) ๕,๗๑๙,๓๖๙ 

รวมรายรับ ๒๓,๗๕๖,๙๙๗.๗๒ รวมรายจ่าย ๓๐,๐๓๗,๓๕๕.๑๐ 

 

งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ  ๖๓.๔๔  ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ  ๓๘.๙๒  ของรายรับ 

๑.๖ สภาพชุมชนโดยรวม 
ข้อมูลอาชีพหลักของชุมชน ศาสนาที่ชุมชนนับถือ อาชีพหลักของผู้ปกครอง ศาสนาที่ผู้ปกครอง 

นับถือ รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครอง 
๑.  อาชีพหลักของชุมชน  คือ    

 รับราชการ    ค้าขาย    เกษตรกร 

 รับจ้าง    ไม่มีอาชีพ    อ่ืน ๆ (ระบุ)……………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

๒.  ศาสนาที่ชุมชนนับถือ  คือ    

  พุทธ     คริสต์    อิสลาม 

  ฮินดู    ซิกข์    อ่ืน ๆ……………………….. 

๓.  อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่  คือ    

  รับราชการ     ค้าขาย     เกษตรกร  

  รับจ้าง     ไม่มีอาชีพ     อ่ืน ๆ (ระบุ)……………….. 

๔. ศาสนาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ  คือ    

 พุทธ    คริสต์     อิสลาม 

 ฮินดู    ซิกข์    อ่ืน ๆ……………………….. 

๕. รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อครอบครัว    ๗๕,๐๐๐  บาทต่อปี 

      ๖.   ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ  ประเพณีสงกรานต์  แห่เทียนเข้าพรรษา  

ประเพณีลอยกระทง   



 

 

๑๖ รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา   

๑.๗ แหล่งเรียนรู้ 
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและนอกโรงเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 ข้อมูลนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อมูลนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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วดัแจ้งสวา่งนอก 

พิพิธภณัฑ์ธรรมชาติวิทยา 

ศนูย์วิจยัแมลงและจลุชีววิทยา 

ศนูย์วิจยัข้าวชมุแพ 

โฮมมลูมงั 

ศนูย์ศึกษาวิจยัและพิพิธภณัฑ์ไดโนเสาร์   



 

 

๑๗ รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา   

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก 

 ๑.   ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 ๒. วิธีด าเนินการและผลการพัฒนา 
โรงเรียนส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย  มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน    

มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  มีนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเองหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสียงต่อโรค  อุบัติภัย 
และสิ่งเสพติด  โดยใช้กิจกรรมดังนี้เช่น  กิจกรรมหน้าเสาธง - กลางแจ้ง  กิจกรรมกีฬาสีน้ าเงิน-ขาว เราสู้สู้  
บันทึกการดื่มนม – การแปรงฟัน  จัดท ามุมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมแรลลี่วิชาการ  และค่ายบ้านลูกรัก  ส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้าน อารมณ์และจิตใจ  ได้แก่ 
กิจกรรมเข้าค่ายแรลลี่ ท าการ์ดอวยพรวันแม่ วันพ่อ และวันปีใหม่  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการและกิจกรรม      
เข้าค่ายบ้านลูกรัก ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้เด็กมีอารมณ์ ร่าเริง แจ่มใส สามารถท า
กิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้ดี  กล้าคิดกล้าแสดงออก  และจัดให้มีกิจกรรมใหม่เพ่ิมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์
และจิตใจซึ่งกิจกรรมต้องมีความหลากหลาย  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดแบบ
มีความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจ  การแก้ปัญญา  และสมเหตุสมผล  ได้จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมในการ
พัฒนา  เพ่ือให้เกิดทักษะในการคิดและได้เกิดการพัฒนาด้านสังคม  เพ่ือให้เด็กได้มีการเข้าสังคมกับบุคคลทั่วไป  
โรงเรียนจึงได้ให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นมา  เพื่อให้เด็กได้มีสังคมและได้รับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวและการรู้จักการ
แบ่งปัน  การช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน  มีคุณธรรม จริยธรรม และการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
ผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดแบบมีความคิดสร้างสรรค์  การตัดสินใจ  การแก้ปัญหา       
ได้อย่างสมเหตุสมผล  โดยการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิด  ได้แก่  โครงการหนูท าได้        
และคุณครูจัดกิจกรรมการสอนแบบโครงการ  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และการสร้างแผนผังความคิด  ส่งเสริมให้ครู
จัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิด  โดยเน้นการสอนแบบโครงการ  (Project  Approach) จัดท าโครงการ              
ภาคเรียนละ  ๑  โครงการ  ผลิตสื่อสร้างสรรค์ของนักเรียนสัปดาห์ละ  ๑  ชิ้น  และเน้นให้ผู้เรียนได้แสดง
ความสามารถหน้าเสาธง  เช่น  การเล่านิทาน  เล่าข่าวทุกวันและจัดกิจกรรมดาวเด็กดี   
 ๓.  ผลการด าเนินงาน  
      จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพ่ือเป็นการพัฒนาด้านร่างกาย  
ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรงสมวัย ด้านอารมณ์และจิตใจ  นักเรียนมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดและร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน นักเรียนมีความสุขในการจัดกิจกรรม        
นักเรียนได้มีการพัฒนาตนเองและมีความม่ันใจ  กล้าแสดงออก  มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ  มีความคิดสร้างสรรค์
และมีจินตนาการสามารถอยู่ร่วมสังคมได้อย่างมีความสุข  รู้จักคิดวิเคราะห์  คิดอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียน           
มีพัฒนาการด้านสติปัญญาที่ดี  มีการประเมนิคุณภาพ  มาตรฐานที ่ ๑  ไดใ้นระดับดีเลิศ 
 



 

 

๑๘ รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา   

๔.  จุดเด่น 

  เด็กท่ีมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  เหมาะสมกับวัย ด้านร่างกาย เด็กมีร่างกายแข็งแรง สามารถใช้กล้ามเนื้อ  
มัดเล็ก มัดใหญ่ได้คล่องแคล่ว ด้านอารมณ์ สังคม เด็กสามารถเล่นและท างานร่วมกับเพ่ือนได้อย่างมีความสุข       
มีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ที่จะสรรค์สร้างผลงานของตนเองและสามารถน าเสนอผลงานอย่างภาคภูมิใจ        
ด้านสติปัญญา เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ชอบซักถามและคิดแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย 
 ๕.  จุดควรพัฒนา 

 โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครูเพ่ิมระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาร่างกาย    
ให้สมวัย ได้แก่ จัดอบรมครูให้มีความรู้มีแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพ โดยจัดกิจกรรมใหม่เพ่ิม   
ในการส่งเสริมทางด้านร่างกายเช่น จัดให้มีชั่วโมงส่งเสริมสุขภาพ และจัดครูที่มีความรู้ด้านนี้ดูแลโดยเฉพาะ  พัฒนา
อารมณ์และจิตใจของนักเรียนให้เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน  มีความม่ันใจใน
ตนเองและกล้าแสดงออกสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้จัดให้มีกิจกรรมใหม่เพ่ิม  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้าน
อารมณ์และจิตใจซึ่งกิจกรรมต้องมีความหลากหลาย ได้แก่ เพ่ิมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กเพ่ือให้
สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  ยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นและมีเน้นใน
เนื้อหาสาระนั้นๆอย่างสมเหตุสมผล  โดยได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายขึ้นเพ่ือให้เด็กได้มีการพัฒนาที่ดีทุกด้าน
โดยเฉพาะด้านสังคม  มีการจัดอบรมครูให้มีความรู้และมีความตระหนักในการจัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมในด้านสังคม  
จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ  และเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  จัดให้มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างบรรยากาศและการเรียนรู้  ได้แก่         การจัดกิจกรรมที่
สอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์  โดยผ่านการสอนแบบโครงการ  (Project  Approach) คุณครูพัฒนาความรู้ใน
การผลิตสื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๙ รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา   

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ๑.  ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 

 ๒.  วิธีด าเนินการและผลการพัฒนา 

 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้รับบริการ โดยมีการท างานอย่างเป็นระบบ บริหารโดยเน้นแผนพัฒนาโรงเรียนเป็นส าคัญ พร้อมยังพัฒนา
โรงเรียนให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยี พร้อมทั้งได้จัดให้มโีครงการพัฒนาสารสนเทศ ส่งผลให้การบริหารมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  จัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและน าสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ จัดให้โครงการที่หลากหลายมีความครอบคลุมพัฒนาการเด็กทุกๆด้าน เช่น โครงการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  โครงการสื่อสายใยโรงเรียนสู่บ้าน ส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และโรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
บริหารและก าหนดหลักสูตรร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  เช่นกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ นอกจากนี้ยังส่งเสริมผู้เรียนให้มี 
การเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ การศึกษานอกสถานที่  การฝึกฝนเพื่อเกิดการแข่งขันหลายด้าน  ด าเนินงาน    
นิเทศภายใน โดยให้ครูทุกคนได้ร่วมวิเคราะห์  วิพากษ์  การท างานและร่วมเสนอแนวทางการพัฒนางาน           
ปรับแผน  กลยุทธ์แก้ไขในปีต่อๆไป การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเป็นอย่างดี  อาจมีการปรับใช้ตามสภาพ
ปัจจุบันแต่ต้องอยู่บนพ้ืนฐานผลประโยชน์อันมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  จัดส่งครูและบุคลากรเข้าร่วมการอบรม       
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท างานตามท่ีรับผิดชอบ  ผู้บริหารให้ความส าคัญในการประชุม/อบรม/สัมมนาตามที่
หน่วยงานต้นสังกัด  แต่งตั้งครูและบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ  อย่างเหมาะสมตามความสามารถและ
ประสบการณ์  ผู้บริหารเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
ใช้ผลการวิจัยในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  ผู้บริหารไปร่วมงานของชุมชน เช่น พิธีถวายพระพร        
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พิธีถวายพวงมาลาในวันปิยมหาราช  ผู้บริหารให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ  เป็นผู้น าในการประชุมครูประจ าเดือน กรรมการบริหารภายใน
โรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง  ผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชน  และคณะครูในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี   ผู้บริหารมีการส ารวจความพึงพอใจของครู บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และ รายงานผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณะ  โรงเรียนมีการคัดเลือกและแต่งตั้ง
คณะบริหารตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน  น าเสนอโครงสร้างบริหารโรงเรียนเพ่ือขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการโรงเรียน  คณะกรรมการโรงเรียนเสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ  
ด้านธุรการและการเงิน  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านงานกิจการพิเศษ   และด้านงานบริหารงานทั่วไปโรงเรียน  
คณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมให้มีการใช้วิทยากรภายนอก  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการของ
นักเรียนทุกด้าน  มีการจัดประชุมผู้ปกครอง  ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง ประชุมครูประจ าเดือน เพ่ือชี้แจง
ประชาสัมพันธ์นโยบาย  แนวทางบริหารจัดการของโรงเรียน  

 



 

 

๒๐ รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา   

 ๓.  ผลการพัฒนา 

 จากการบริหารงานทีย่ึดแผนพัฒนาโรงเรียนเป็นส าคัญ  และภายใตแ้ผนปฏิบัติงานประจ าปี  โดยเน้นให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการและจากการด าเนินตามโครงการที่หลากหลาย เน้นให้คุณครูได้ปฏิบัติงานอย่าง
เต็มศักยภาพส่งผลให้การบริหารมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จัดการศึกษาตามแนวทางของโรงเรียน  
จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ครอบคลุมทุกด้าน  
จากการจัดกิจกรรม/งานผู้บริหาร วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  ก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ในอนาคต  กระตุ้นครูและบุคลากรให้ร่วมมือใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู ผู้เรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน ได้รับรู้  แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  น าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  
ผู้บริหารจัดการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม และ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่  
ผู้เรียน  ผู้ปกครองและชุมชน  พึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาของ โรงเรียน  ผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่  การจัดการศึกษาอย่างเต็มความสามารถ  คณะกรรมการโรงเรียนมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระเบียบอ่ืนๆ คณะกรรมการโรงเรียนในการก ากับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่าและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา และมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการ
โรงเรียน  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร เพ่ือน าผลมาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  มีผลประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  ๒  ได้ในระดับ    
ดีเลิศ 

  ๔.  จุดเด่น 

 สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ สอดคล้องกับความต้องการพัฒนา  ตามนโยบาย        
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะ ๕ ปี 
แผนกลยุทธ์ประจ าปี แผนปฏิบัติการประจ าปี คู่มือครูและปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนา 
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมวางแผนงาน  โครงการ
และกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการ            
จัดการศึกษาทีเ่ป็นระบบและต่อเนื่อง ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศกึษาและการจัดการเชิงระบบ  
ยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
ของนักเรียนสูงขึ้น มีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
 
 
 



 

 

๒๑ รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา   

 ๕.  จุดควรพัฒนา 

 โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาโรงเรียนเพ่ือยกระดับความสามารถในการท างานของบุคลากรให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ การจัดกิจกรรมที่สอดแทรกกระบวนการและโครงการที่หลากหลายและ
ครอบคุมจัดการศึกษาเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด
เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีการคิดอย่างเป็นระบบ  ซึ่งสอดแทรกอยู่ในแนวทาง   การจดัการศึกษา และได้มีการ
ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องก าหนดแผนพัฒนาการประชาสัมพันธ์  ผลการด าเนินงานของโรงเรียนให้มี
ความหลากหลายและทั่วถึง จัดประชุมนิเทศติดตามงาน ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารงาน
ของโรงเรียน  ให้มีการน าผลการวิจัยและผลการประเมินตนเอง  (SAR)  ของสถานศึกษามาปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  คณะกรรมการโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่           
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา และระเบียบอ่ืนๆ คณะกรรมการโรงเรียน  
ในการก ากับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย โดยผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา              
และมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการโรงเรียน  จัดให้มีการประชุม พบปะ ระหว่าง
คณะกรรมการโรงเรียนกับคณะครูภาคเรียนละ  ๑   ครั้ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความอบอุ่น ความคุ้นเคยและ
ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันมีการก ากับและติดตามด าเนินงานตามแผนของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  ควรมีคู่มือ 
ระเบียบต่างๆที่จ าเป็นส าหรับคณะกรรมการเพ่ือน าไปศึกษา  ก าหนดแผนพัฒนาครูเพ่ือยกระดับความสามารถ       
ในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการการคิด และเน้นทักษะการคิด          
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  ให้คิดอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ และเข้มแข็ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๒ รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา   

มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ 
 
     ๑.  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

     ๒.  วิธีด าเนินการและผลการพัฒนา 

โรงเรียนมีการให้ครูไปอบรมสัมมนาทางวิชาการ  เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน   
และส่งเสริมครูให้มีการจัดการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการคิดเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

๓.  ผลการด าเนินงาน 
  จากการทีโ่รงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูได้ฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ  ส่งผลให้ครูสามารถมีความรู้
เพ่ิมเติมและการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม  มีความม่ันใจในการจัดกิจกรรม  ส่งผลให้ผลการ
จัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓  ได้ในระดับดีเลิศ 

 ๔.  จุดเด่น 

  ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน  โดยจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ      
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข จัดสร้าง 

บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ .ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

 ๕.  จุดควรพัฒนา 
  โรงเรียนได้มีการก าหนดเพ่ือจะพัฒนาครูและบุคลากรรุ่นต่อๆไป  ให้ได้มีการอบรมสัมมนาให้ครบ 
ทุกคน  เพ่ือให้ครูมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๓ รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา   

ส่วนที่  ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลอื 

๑.สรุปผล 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

๑. จุดเด่นของสถานศึกษา 

ด้านคร ู

๑. จัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อพัฒนาการผู้เรียน 
๒. ปลูกฝังเด็กให้มีวินัย มีเหตุผล กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
๓. วิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔. น าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น 
๕. ดูแล เอาใจใส่ ผู้เรียนทั่วถึง 
๖. น ากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ 
๗. มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. มีการท างานร่วมกันเป็นทีม 
๙.  มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ/เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 

 ๑๐.   มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ขยัน อดทน เสียสละ 
 ๑๑.   เป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้เรียน 
 ๑๒.   พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ/อบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามข่าวสาร ข้อมูล นวัตกรรมใหม่ๆ 
 ๑๓.   มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง/ชุมชน/ผู้เรียน 

 

 ด้านผู้บริหาร 

๑. มีประสบการณ์ในการเรียนการสอน 
๒. ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
๓. มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น า ทั้งด้านวิชาการ และการบริหาร 
๔. ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น 
๕. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๖. มีความคิดริเริ่ม/สร้างสรรค์ 
๗. มีคุณธรรม จริยธรรม 
๘. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
๙. สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน 

  ๑๐.  ตระหนักและส่งเสริมให้ครู ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 
 



 

 

๒๔ รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา   

 ๑๑.   ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาความสามารถของครู 
 ๑๒.   บริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม/กระจายอ านาจ 
 ๑๓.   บริหารงานบุคคลและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๔.   มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ๑๕.   ตระหนักถึงการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

ด้านผู้เรียน 

๑. มีความขยัน/อดทน/รอบคอบ 
๒. มีจิตใจเอ้ืออาทร/เมตตากรุณา/เสียสละ/กตัญญู 
๓. มีระเบียบวินัย/รับผิดชอบ/ซื่อสัตย์ 
๔. มีสัมมาคารวะตามแบบวัฒนธรรมไทย 
๕. รับประทานอาหารมีประโยชน์/มีสุขลักษณะที่ดี 
๖. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๗. ท าชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้านวิชาการ/กีฬา/ศิลปะ 
๘. สุขภาพกาย สุขภาพจิต/สุขนิสัย ดี ชื่นชมด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
๙. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

 ๑๐.   เข้าใจพิษภัยและห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
 ๑๑.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาขึ้น 

 ๑๒.   มีความรู้ทักษะเบื้องต้น มีทักษะในการท างาน 
 ๑๓.   มีจินตนาการ/ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 ๑๔.   รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตาม/ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้/ท างานเป็นทีม 
 ๑๖.   กระตือรือร้น/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน/รักการอ่าน 

 ๑๗.   มีอิสระในการน าเสนองานของตนเอง/กล้าแสดงออก 

ด้านสถานศึกษา 
๑. ระบบการบริหารจัดการดี/พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 

๒. จัดองค์กร/โครงสร้างการบริหารงานโดยบุคลากรมีส่วนร่วม 

๓. มีทุนการศึกษาและอาหารกลางวัน 

๔. มีบริการรถรับส่งผู้เรียน 

๕. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
๖. มีระบบสารสนเทศครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
๗. มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย/สภาพแวดล้อมปลอดภัย 
๘. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
๙. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรม 



 

 

๒๕ รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา   

  ๑๐.   ให้ความส าคัญและเข้าร่วมในกิจกรรมด้านศาสนาสัมพันธ์กับทุกศาสนา 
  ๑๑.   ได้รับความร่วมมือ/ยอมรับ/สนับสนุน จากผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆ  
      ในชุมชนเป็นอย่างดี 
  ๑๒.   ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ 
  ๑๓.   การเรียนการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการ/ความต้องการของผู้เรียน 
   ๑๔.   น ากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาบูรณาการเรียนการสอน 
 ๑๕.   ส่งเสริม/จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน 
  ๑๖.   จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
  ๑๗.   จัดกิจกรรมที่สร้างจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน 
  ๑๘.   ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาในระดับประถม 
  ๑๙.   เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสถาบันต่างๆ 
  ๒๐.   มีทรัพยากร ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและหลากหลาย 
  ๒๑.   มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น เหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
  ๒๒.   ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๒๓.   วางแผนและด าเนินการวัดผล ประเมินผล ติดตามผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
  ๒๔.   มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
  ๒๕.   จัดหลักสูตรท้องถิ่น 
  ๒๖.   มีหลักสูตรประจ าสถานศึกษา 
  ๒๗.   มุ่งส่งเสริมคุณภาพให้เด็กเป็นคนดี 
  ๒๘.   มีสื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
  ๒๙.   มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์ครบถ้วนตรงตามหลักสูตร 
  ๓๐.   อาคารเรียน/ห้องประกอบ/สื่อการเรียนการสอนเพียงพอ/พร้อมใช้ 

๒. จุดควรพัฒนา 

ด้านคร ู

๑. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
๒. สอน/แนะน า เรื่องของบาป บุญ คุณ โทษ 
๓. จัดหาครูที่เป็นเจ้าของภาษามาสอนผู้เรียน 
๔. จัดครูให้ตรงสาขาวิชา 
๕. ปลูกฝังให้ครูรักงาน ลดการเข้า-ออกของครู 

 

 



 

 

๒๖ รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา   

ด้านผู้บริหาร 

๑. จัดบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผู้เรียน 
๒. การดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา 
๓. บุคลากรมีจ านวนน้อย/การจัดหาบุคลากรเพ่ิมข้ึน 
๔. ประสบการณ์ในการบริหารงาน 
๕. การน าข้อมูลและผลการประเมินใช้ตัดสินใจ/ปรับปรุงงาน 
 

ด้านผู้เรียน 

๑. จิตส านึกในความรับผิดชอบและมีวินัย/การช่วยเหลือตนเอง 
๒. ฝึกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
๓. ตระหนักในเรื่องความประหยัด/ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. พัฒนาทักษะในด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกลุ่มสาระ 
๕. การคิดนอกกรอบ/พัฒนาเชิงนวัตกรรม/คิดสร้างสรรค์/จินตนาการ 
๖. พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ/การคิดวิเคราะห์/ไตร่ตรอง/สังเคราะห์ 

ด้านสถานศึกษา 

๑. มีประชุมคณะกรรมการโรงเรียนและชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
๒. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
๓. ให้มีวิทยากรท้องถิ่น/ร่วมจัดแหล่งเรียนรู้ร่วมชุมชน 
๔. ห้องสมุดท่ีทันสมัย/ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์/หนังสือเพียงพอและหลากหลาย สามารถให้      
       ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า 

๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

ด้านคร ู
๑. การเขียนแผนการเรียนรู้อย่างเชี่ยวชาญ 
๒. จัดท าแผนการเรียนทางภาษาที่หลากหลาย 
๓. ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/เน้นสอนแบบโครงงาน/ 

                       เน้นสอนแบบบูรณาการ/เน้นการสอนบทบาทสมมติ 
๔. ส่งเสริมการวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือจัดท าแผนการสอน 
๕. ครูได้รับการอบรม ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 
๖. มีจ านวนครูเพียงพอกับผู้เรียน 

 

 



 

 

๒๗ รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา   

ด้านผู้บริหาร 

๑. ความเป็นผู้น า ความสามารถในการบริหารจัดการ 
๒. มีการวางระบบและระเบียนส าหรับการบริหารงานอย่างเหมาะสม 
๓. จัดให้มีแผนพัฒนาบุคลากร ให้ได้รับการศึกษาต่อที่สูงขึ้น 
๔. การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
๕. ส่งเสริมให้ท างานเป็นทีม 
 

ด้านผู้เรียน 

๑. ผู้เรียนมีระเบียบ วินัย/รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
๒. จัดท าบันทึกความดี 
๓. รู้พิษภัยและห่างไกลจากยาเสพติด 
๔. รักความเป็นไทย/มีสัมมาคาราวะ/พูดจาไพเราะ/มีความสุภาพ เรียบร้อย/มีมารยาท 
๕. ฝึกผู้เรียนให้กล้าคิด กล้าแสดงออก 
๖. ฝึกความเป็นผู้น า/ผู้ตาม 
๗. ฝึกกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม 
๘. จัดกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนา  พฤติกรรม บุคลิกภาพ และศักยภาพของผู้เรียน 
๙. การท าโครงงาน 

   ๑๐.   เข้าค่ายภาษาอังกฤษ/วิชาการ/ผู้เรียนเก่ง/ค่ายอ่ืนๆ 
   ๑๑.   ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน 
  ๑๒.   พัฒนาผู้เรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา/ให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมตามความถนัด สนใจ 

ด้านสถานศึกษา 

๑. จัดท าโครงสร้างการบริหารชัดเจน /แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาสถานศึกษา/ธรรมนูญ   

      สถานศึกษา/แผนภูมิองค์กร/โครงสร้างการบริหาร 

๒. วางแผนงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 

๓. การบริหารโครงการ กิจกรรมที่มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 

๔. น าระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการบริหาร 

๕. พัฒนาระบบงานสารสนเทศ 

๖. น าชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

๗. มีสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน/ผู้ปกครอง/ผู้เรียน/ครู 

๘. ส่งเสริมด้านจิตสาธารณะ 

 



 

 

๒๘ รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา   

๙. ปรับการจัดการเรียนการสอน/แผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๑๐.   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๑๑.   พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
 ๑๒.   พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
 ๑๓.   ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
 ๑๔.   พัฒนาครู/สนับสนุนใชส้ื่อ/อบรม/นิเทศ/ดูงาน 
 ๑๕.   ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

๔.   ความต้องการความช่วยเหลือ 

ด้านคร ู
๑. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอน 
๒. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการวัดผล ประเมินผล 
๓. ความช านาญด้านการจัดการศึกษา 
๔. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดท าแผนการเรียนการสอนที่ถูกต้อง 
๕. ต้องการวิทยากรมาให้ความรู้เพ่ิมเติม 

ด้านผู้บริหาร 

๑. การแนะน าแนวทางบริหารหลักสูตร/บริหารจัดการที่ดี 
๒. การส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร 
๓. สวัสดิการบุคลากร 

 

  ด้านผู้เรียน 

๑. การฝึกฝนด้านการคิด 
๒. การพัฒนาเด็กพิเศษ/ดูแลเอาใจใส่เด็กที่พัฒนาการช้ากว่าผู้อื่น 
๓. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
๔. ให้ผู้เรียนไปทัศนศึกษา/เรียนรู้นอกห้องเรียน 

 ด้านสถานศึกษา 
๑. การจัดระบบนิเทศ การติดตามผลการสอนของครู 

๒. การติดตามตรวจสอบ/ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

๓. ค าแนะน าจาก สมศ. ในการปฏิบัติงาน/การประเมินคุณภาพ 

๔. การให้ค าปรึกษา แนะน า/นิเทศ 

๕. การสนับสนุนงบประมาณการสร้างห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 

๖. กระบวนการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม 



 

 

๒๙ รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา   

 

ส่วนที่ ๔  ภาคผนวก 
 

- มาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  
- หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๐ รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

๓๑ รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา   

 
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลชุมแพ 
เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 

ระดับปฐมวัย 
 

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน             

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลชุมแพ 

จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไว้ดัง

รายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้ 

 
มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
 
 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
 

 
    (นางนราลักษณ์  ดีบุญมี ณ ชุมแพ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลชุมแพ 
 
 
 



 

 

๓๒ รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา   

 
 
 
 
 
 
  หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลชุมแพ ครั้งที ่๒/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖๒  ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้โรงเรียนน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา      
และเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 
 
 

 
(นางนราลักษณ์  ดีบุญมี ณ ชุมแพ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลชุมแพ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


