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             รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวารีเชียงใหม่ เป็นการท ารายงาน   

การประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๘ โดยมี

จุดมุ่งหมาย  เพ่ือประเมินการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลวารีตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  โดยมีองค์ประกอบที่

เกี่ยวข้องคือ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนโดยเน้นการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้อง จุดอ่อน จุดแข็งของโรงเรียน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการวาง

แผนการบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียนวารีเชียงใหม่ต่อไป 

 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 โรงเรียนมีการจัดระบบโครงสร้างการบริหารเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยแบ่งเป็น ๗ แผนก คือ 
แผนกอนุบาลศึกษา แผนกประถมศึกษา แผนกมัธยมศึกษา แผนกหลักสูตร English Programme  แผนกหลักสูตร
นานาชาติ แผนกต่างประเทศ และแผนกอํานวยการ  แนวคิดหลักที่โรงเรียนใช้ในการพัฒนาคือแนวคิดการบริหาร
คุณภาพวงจรเดมมิ่ง (PDCA) และยึดหลักการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ  การบริหารและการจัดการ
เรียนการสอน   

 

 

 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ มุ่งมั่นจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้นักเรียนเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ  สังคมและสติปัญญา  กล้าคิด กล้าแสดงอย่างสร้างสรรค์ มีศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี  
สร้างโอกาสการศึกษาอย่างหลากหลายด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล  พร้อมรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
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1. จัดกระบวนการบริหารเป็นระบบสากลและทันสมัย 
2. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ 
3. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
4. จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

5. พัฒนาทรัพยากร ศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยี และ สภาพแวดล้อมให้เป็นฐานการจัดกระบวนการการ
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

1. ระดับปฐมวัย เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและพัฒนาการ ตามหลักสูตรปฐมวัย อย่างเต็ม
ศักยภาพ  มีพื้นฐานการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ มีความพร้อมสู่การศึกษา ระดับท่ีสูงขึ้น 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เด็กทุกคนได้รับการศึกษาตามหลักสูตรเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล      
มีความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการเป็นเลิศ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน( ASEAN Community) 

2. ระดับปฐมวัย เด็กทุกคนสามารถแสดงออกในการรักษาวัฒนธรรม ความเป็นไทย มีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีตั้งไว้   

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    เด็กทุกคนมีจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมความเป็นไทย มีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง (Sufficiency Economy)มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ที่ตั้งไว้ 

3. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล สามารถปฏิบัติการสอนอย่างมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพและมีการวิจัยพัฒนา 

4. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ การใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในการบริหาร
จัดการองค์ความรู้และการบริการ 

5. มีกระบวนการบริหารที่ใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบสากลทันสมัย ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
6. มีแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมบรรยากาศประชาคมอาเซียน โดยชุมชน องค์กร หน่วยงานรัฐ เอกชน และ

 ต่างประเทศมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
7. มีคณะทํางานเป็นเอกเทศในการวางแผนพัฒนาและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
8. มีระบบการบริหารหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรนานาชาติที่ตอบสนองผู้เรียนอย่างหลากหลาย

และมีประสิทธิภาพ 
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เป้าหมายที่ ๑  ระดับปฐมวัย เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและพัฒนาการ ตามหลักสูตรปฐมวัย 
อย่างเต็มศักยภาพมีพื้นฐานการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ มีความพร้อมสู่การศึกษาระดับท่ีสูงขึ้น 

๑) เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๗ ประการของโรงเรียน รักใน
การเรียนรู้อย่างมีความสุขและ
มีทักษะกระบวนการในการ
แสวงหาความรู้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ 

 

๑. จัดกระบวนการเรียนการสอนและ จัด
กิจกรรมให้เด็กพัฒนาครบทุกด้านโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  

๒. จัดกิจกรรมกระบวนการเล่นและ การ
เรียนการสอนผ่านสถานการณ์  จริงที่
เหมาะสมตามวัย 

๓. จัดให้เด็กมีกิจกรรมการทํางานร่วมกัน
เป็นกลุ่มและได้เรียนรู้จาก การลงมือ
ปฏิบัติจริงผ่าน  ประสาทสัมผัส ทั้ง ๕ 
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 

๔. จัดกิจกรรมกระบวนการเรียน  การ
สอนตอบสนองต่อความ ต้องการ ของ
เด็ก 

๑. เด็กมีพัฒนาการทางด้าน   
สติปัญญา 

๒. เด็กรักการอ่าน และสนใจ 
ในการเรียนรู้ 

๓. เด็กมีความสามารถในการ
คิด การแก้ปัญหาได้ตามวัย 

๔. เด็ก มีความกระตือรือร้น 
ในการทํางานตั้งใจและ
ภาคภูมิใจ ในผลงาน   

๕. เด็กมีความคิดสร้างสรรค์
และจินตนาการตามวัย 

๒) นักเรียนกล้าคิด กล้าทํากล้า
แสดงออกในทางท่ีถูกต้อง
เหมาะสมและร่าเริงแจ่มใสมี
สุขภาพแข็งแรงเจริญเติบโต
ตามวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

๑. ส่งเสริมการแสดงออกตาม
ความสามารถและศักยภาพของ
นักเรียน 

๒. จัดกิจกรรมการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
ฝึกแสดงความคิดเห็นร่วมกัน และ
นําเสนองานตามวัย 

๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขบัญญัติ ๑๐ 
ประการ 

๔. ส่งเสริม จัดกิจกรรมให้เด็กได้ร่วม ได้
แสดงด้าน ศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว 

๑. เด็ก กล้าคิด กล้าทํา  
กลา้แสดงออกในทางที่
ถูกต้องเหมาะสมและ 

      ร่าเริงแจ่มใสตามวัย 
๒. เด็ก มีการเจริญเติบโตตาม

วัยมีทักษะในการทํางาน 
สามารถ   แสดงออกในสิ่งที่
ถูกต้องมีคุณธรรมจริยธรรม 

๓. เด็ก มีน้ําหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
มีทักษะการเคลื่อนไหวตาม
วัยมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตนเอง
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยง
ต่อโรค  อุบัติเหตุ ภัย และ
สิ่งเสพติด 

๔. เด็ก มีส่วนร่วมและ แสดง
ความชื่นชอบด้าน ศิลปะ
ดนตรี   และการเคลื่อนไหว 
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๓) เด็กมีพัฒนาการความ พร้อม
ทั้ง ๔ ด้าน มีพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 
สามารถเรียนต่อในชั้น
ประถมศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๙๐  

๑. ส่งเสริมให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และมีพัฒนาการความ
พร้อมทั้ง๔ด้านให้เหมาะสม  ตาม
วัย 

๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะ
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ที่
สอดคล้องกับProject Approach 
ในห้องเรียน 

๓. จัดกระบวนการเรียนการสอนและ 
เทคนิคจัดการเรียนรู้ด้านภาษาและ 
เทคโนโลยี   คอมพิวเตอร์ให้  มี
ความหลากหลาย 

๑. เด็กมีคุณลักษณะ  
ที่พึงประสงค์และมีพัฒนาการ
ความพร้อมทั้งด้านร่างกาย  
อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาระดับดีขึ้นไป 

๒. เด็ก มีทักษะความพร้อมด้าน  
ภาษาอังกฤษสามารถ นําไปใช
สื่อสารในชีวิตประจําวัน  

๓. ตามความสามารถของตน 
๔. เด็กมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์

สามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันตามวัย 

๔) นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 
๓ ที่มีความพร้อมในระดับ                 
ดีมากเข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้นประถมศึกษาใน
โรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้ไม่
น้อยกว่า ๙๐ 

๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเชื่อมพันธ์
ระหว่างช่วงชั้นและการแนะแนว
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ 

๒. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้เด็ก
นักเรียนได้แสดงความสามารถ
พิเศษ และความถนัดเหมาะสมตาม
วัยร่วมกับนักเรียน ครูระดับประถม
ศึกษา 

๑. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ 
ที่มีผลการเรียนในระดับดีมาก
และศึกษาต่อในระดับชั้น
ประถมศึกษาในโรงเรียนวารี
เชียงใหม่มากขึ้น 

๒. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓                
มีพัฒนาการด้านสติปัญญาและ 
มีความสามารถพิเศษในด้าน
ต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ 

๕) เด็กได้รู้จักเรื่องราวที่
เกี่ยวกับสังคมประชาคม
อาเซียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๙๐ 

๑. จัดบูรณาการการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สังคมประชาคมอาเซียนใน
ห้องเรียน 

๒. จัดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสังคม
ประชาคมอาเซียนในโรงเรียน 

๑. เด็กรู้จักเรื่องราวที่เก่ียวกับสังคม
ประชาคมอาเซียนได้ตามวัย 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เด็กทุกคนได้รับการศึกษาตามหลักสูตรเต็มตามศักยภาพของ แต่ละ
บุคคล  มีความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการเป็นเลิศสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน(ASEAN Community) 

๑) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ ๒ ขึ้น
ไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๑. กระตุ้น ส่งเสริม พัฒนาครูให้เห็น
ความสําคัญในการประเมินผล
สัมฤทธิ์และนําผลไปพัฒนานักเรียน
เป็นรายคน และจัดกิจกรรมโครงการ
พัฒนานักเรียน 

๑. จํานวนนักเรียนมีผลการเรียน
ระดับ ๒ขึ้นไปทุกรายวิชาทุก
กลุ่มสาระ 

๒) นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถในการ
แข่งขันทักษะวิชาการ 
ต่างๆตามศักยภาพ            
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 
 

๑. จัดทําโครงการส่งเสริม พัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ให้สามารถสอบแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ทั้งระดับชั้นเรียน 
ระดับโรงเรียน    ระดับจังหวัด  และ 
ระดับประเทศ 

๑. จํานวนนักเรียนทุกกลุ่มสาระ 
ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะ
วิชาการถึงระดับภาค 
ระดับประเทศ 

๓) มีผลการสอบท่ีสูงกว่า 
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
ภายในปีการศึกษา๒๕๕๘  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 

๑. จัดทําแผนการทบทวน ฝึกหัดทํา
ข้อสอบ O-NET  ทุกระดับชั้นท่ีสอบ 
และติวการสอบ  GAT ให้นักเรียนได้
ฝึกทบทวนตลอดปีการศึกษา 

๑. จํานวนนักเรียนมีผลการสอบO-
NET มากกว่าขีดจํากัดล่างของ
ค่าเฉลี่ยผลการสอบระดับชาติทุก
กลุ่มสาระเพิ่มขึ้น 

๔) นักเรียนมีผลการสอบวิชา
ภาษาอังกฤษสูงกว่า
ระดับชาติไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  ๘๐ 

๑. ปรับปรุงพัฒนาแผนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษและชั่วโมงสอนของครู
ต่างชาติ ให้เกิดผลกว่าเดิมและเพ่ิม
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทย ที่มี
ความสามารถเข้าสอนเพ่ิมเติม 

๑. คุณภาพแผนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ 

๒. จํานวนครูไทยสามารถสอนโดย
ใช้สื่อเป็นภาษาอังกฤษ 

๓. ร้อยละนักเรียนที่สอบวัด
พ้ืนฐานวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชาติสูงขึ้น 

๕) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ที่ ๖สายวิทยาศาสตร์ 
สามารถสอบติดสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ           
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 

๑. สรรหานักเรียนที่มีศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์เพื่อเรียนสายสุขภาพ  
และพัฒนาให้ได้ตามเป้าหมาย  
 

๑. จํานวนนักเรียนที่ติดสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 

๖) นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจและมีความพร้อมเข้า
สู่สังคมประชาคมอาเซียน 
ในปี ๒๕๕๘ 

๑. จัดกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้ ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆและสร้าง
บรรยากาศประชาคมอาเซียนใน
โรงเรียน 

๑. จํานวนนักเรียนที่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ระดับดี 

๒. จํานวนนักเรียนที่มีความรู้ความ
เข้าใจและพร้อมที่จะเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
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เป้าหมายที่ ๒     ระดับปฐมวัย เด็กทุกคนสามารถแสดงออกในการรักษาวัฒนธรรม ความเป็นไทย มีวิถีชีวิต
ตามหลัก ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่ตั้งไว้   

๑) เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม
ตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ และมีความรู้สึกท่ี
ดีต่อตนเองและผู้อื่น 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุขไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ 

๑. ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมผ่าน
กิจกรรมบูรณาการเรียนการสอน    
ให้เด็กได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงทั้งใน
ห้องเรียน และนอกห้องเรียนในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันอย่าง ต่อเนื่อง 

๑. เด็ก ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

๒. เด็ก มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและ
ผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

๒) เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม
ตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ และมีความรู้สึกท่ี
ดีต่อตนเองและผู้อื่น 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุขไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ 

๑. ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมผ่าน
กิจกรรมบูรณาการเรียนการสอน    
ให้เด็กได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงทั้งใน
ห้องเรียน และนอกห้องเรียนในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันอย่าง ต่อเนื่อง 

๑. เด็ก ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

๒. เด็ก มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและ
ผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

๓) เด็กสามารถแสดงออกใน
ความเป็นคนไทย รักษา
วัฒนธรรมไทย และเป็น
ประชาธิปไตยโดยมีวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๙๐  

๑. จัดกิจกรรมการแสดงออกถึง
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมความเป็น
ไทยให้เด็กได้ร่วมและฝึกปฏิบัติ 
ผ่านสถานการณ์จริง 

๒. ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย 
๓. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการใช้ชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑.   เด็กมีมารยาทไทยที่ดีงาม
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม และมี
โอกาสได้ร่วมรักษาวัฒนธรรมไทย 

๒. เด็ก มีพฤติกรรม ด้านการ
ประหยัด รู้จักเก็บออม การรักษา
สิ่งของตนเอง ร่วมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทั้งใน
และนอกโรงเรียน 

๓. เด็กสามารถเสนอความคิดและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน
ตามหลักประชาธิปไตยเหมาะสม
ตามวัย 

๔. เด็กได้สัมผัสบรรยากาศและรู้จัก
การดํารงชีวิตประจําวันตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนทุกคนมีจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมความเป็นไทย มีวิถีชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง (Sufficiency Economy) มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

๑) นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่ตั้งไว้ ๗ 
ประการ  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ 

 

๑. จัดตั้ งและพัฒนาทีมงานพัฒนา
ผู้เรียน ให้สร้างระบบการติดตาม
ให้ ค ว ามช่ ว ย เ หลื อและสร้ า ง
กิจกรรมโครงการ เพ่ือพัฒนาให้
นักเรียนเกิด คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีตั้งไว้ ๗ ประการ 

 

๑. มีทีมงานพัฒนาผู้เรียนที่เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพสามารถจัดกิจกรรม 
โครงการพัฒนาผู้เรียน 

๒. จํานวนและประสิทธิผลของโครงการ
กิ จ ก ร ร ม ที่ พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น ต า ม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๓. จํ า น ว น แ ล ะ คุ ณ ภ า พ ผู้ เ รี ย น มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ตั้งไว้ ๗ 
ประการของโรงเรียน(บุคคลแห่งการ
เรี ยนรู้  คว ามสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์  ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ความมี
วินั ย ในตน เองรู้ จั กประหยั ดรั กษ์
สิ่ งแวดล้อม ความเป็นสุภาพบุรุษ
สุภาพสตรี   ความมีสุขภาวะที่ดีมี
สุนทรียภาพ  ความรับผิดชอบ) 

๔. จํ า น ว น แ ล ะ คุ ณ ภ า พ ผู้ เ รี ย น มี
คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ (รักชาติ
ศาสน์กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  
ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นใน
การทํางาน  รักความเป็นไทย  มีจิต
สาธารณะ) มีสมรรถนะ (การสื่อสาร 
การคิด การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะ
ชีวิต การใช้เทคโนโลยี) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.
๒๕๕๑ 

๒) นั ก เ รี ย น มี ก า ร
แสดงออกในความเป็น
ค น ไ ท ย  รั ก ษ า
วัฒนธรรมไทย และเป็น
ประชาธิปไตยโดยมีวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

๑. จั ดกิ จกรรมการแสดงออกถึ ง
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมความ
เป็น ไทยให้ เด็ ก ได้ ร่ วมและฝึ ก
ปฏิบัติ ผ่านสถานการณ์จริง 

๒. ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย 
๓. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการใช้ชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. จํ า น ว น นั ก เ รี ย น แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง
เอกลั กษณ์ โ รง เ รี ยน และได้ ร่ วม
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย 

๒. จํานวนนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
และปฏิบัติตนได้ตามวิถีประชาธิปไตย
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 

๓. จํานวนนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
หลั กป รั ชญา เ ศ รษฐกิ จพอ เ พี ย ง 
(Sufficiency Economy ) สามารถ
นํามาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต 



 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

เป้าหมายที่ ๓  ครูทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล สามารถปฏิบัติการสอนอย่างมี
คุณภาพ  ประสิทธิภาพและมีการวิจัยพัฒนา   

๑) ครูร้อยละ ๙๐ สามารถ
ออกแบบแผนการจัด
กิ จ กร รมการ เ รี ยน รู้
สอดคล้องมาตรฐาน 
การเรียนรู้ ครอบคลุม
ด้ า น ค ว า ม รู้  ทั ก ษ ะ
กระบวนการ สมรรถนะ
สําคัญ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

๑. พัฒนาทีมคณะทํางานหลักสูตร  
และ เสริมสร้างศักยภาพ นิเทศ 
กํากับติดตามครูด้านการวางแผน
หลักสูตรนําหลักสูตร 
ไปใช้ 

๑. จํ านวนและคุณภาพครู ได้ รั บการ
พัฒนา สามารถออกแบบแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนครอบคลุม มาตรฐาน
การเรียนรู้ ทั้ งด้ านความรู้  ทั กษะ
กระบวนการ สมรรถนะคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อย่างเหมาะสม ชัดเจน 
ระดับดีข้ึนไป  
 

๒) ครูร้อยละ ๙๐ มีเทคนิค
วิธีการสอนใหม่ๆ ที่ยึด
ผู้ เรียนเป็นสําคัญและ
วัดผลและประเมินผล
พัฒนาการ  ของผู้เรียน
ด้ ว ย  วิ ธี ก า ร แ ล ะ  
เครื่องมือที่หลากหลาย 
อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง 

๑. เ ส ริ ม ส ร้ า ง  ศั ก ยภ าพ  นิ เ ท ศ 
ติดตามครู ด้ านการ ใช้ เทคนิ ค
วิธีการสอนใหม่ๆ และคุณภาพ
วิ ธี การ เครื่ องมือ ในการวัดผล
ประเมินผลที่หลากหลาย 

๑. จํานวนเทคนิควิธีการสอน และวิธีการ
เ ครื่ อ งมื อกา รวั ดผลประ เมิ นผล 
ประสิทธิภาพ และคุณภาพการสอน
การวัดผลประเมินผล 

๒. ครูออกแบบแผนการสอนโดยใช้
เทคนิคความรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

๓) ครูทุกคนดูแลนักเรียน
เป็นรายบุคคล ทั้งด้าน
วิชาการ ด้านพฤติกรรม 

๑. เสริมสร้าง ศักยภาพความเข้มแข็ง
ของครู และการให้ความช่วยเหลือ 
ดูนักเรียนเป็นรายบุคคล 

๑. จํ า น ว น นั ก เ รี ย น ไ ด้ รั บ ก า ร ดู แ ล
ช่วยเหลือเป็นรายบุคคล 

๒. พัฒนาการด้านผลการเรียน ด้าน 
พฤติกรรมของนักเรียนที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือเป็นรายบุคคลดีขึ้น 

๓. มีข้อมูลวิ เคราะห์ผู้ เรียนเพ่ือจัดทํา
สารสนเทศ และนําผลมาซ่อมเสริม
หรือพัฒนาผู้ เรียน พัฒนาการเรียน
การสอน อย่างเป็นระบบ 

๔. จํานวนครูทําวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย 
ปีละ๑ เรื่อง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 



 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

เป้าหมายที่ ๔   ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ เทคโนโลยีสาระสนเทศการใช้ภาษาอังกฤษในการ 
บริหารจัดการองค์ความรู้และการบริการ 

๑) ครูร้อยละ ๙๐ สามารถ
ใช้สื่อและเทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือช่วยสอนตรง
ตามวัตถุประสงค์และมี
ประสิทธิภาพ 

๑. อบรมพัฒนา และนิเทศติดตาม     
การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการ
สอน 

๑. จํ า น ว น ค รู แ ล ะ คุ ณ ภ า พ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนรู้  

๒. จํานวนและคุณภาพสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ผลิตขึ้นจากครู 
 

๓. จํานวนและคุณภาพครูแกนนําในการ
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 

๔. ครูที่ได้รับการอบรมหรือดูงานจาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทางด้านเทคโนโลยี 

๒) ครูร้อยละ ๙๐ สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษ ในการ
สื่ อ ส า ร  แ ล ะ พั ฒ น า
นักเรียนให้มีความพร้อม
เ พ่ือรองรั บประชาคม
อ า เ ซี ย น ( ASEAN 
Community) 

๑. อบรม พัฒนา และสร้างโอกาสใน
การ ใช้ ภ าษา อั งกฤษในกา ร
สื่อสาร 

 

๑. จํานวนครูที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารได ้

๓) ครูร้ อยละ ๙๐ ยึดมั่ น 
ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
และมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๑. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมครู
ดํารงตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู  

๒. อบรม พัฒนา ครูมุ่งปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๑. จํานวนครูยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรม
ของศาสนาที่ ตนนับถือ  และตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู และมุ่งมั่น
พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๔) ค รู ร้ อ ย ล ะ  ๙ ๐  เ ป็ น
แบบอย่างที่ดีต่อเ พ่ือน
ร่วมงานและนักเรียน  มี
ความรับผิดชอบต่อภาระ
ง า น  อ ด ท น  ทุ่ ม เ ท 
เสียสละ เพ่ือนักเรียน(ไม่
มุ่ งแต่หาประโยชน์ )  มี
ค ว า ม เ ป็ น น้ํ า ห นึ่ ง ใ จ
เดียวกัน เห็นคุณค่า การ
ทํางานในองค์กรเดียวกัน 

๑. ปลูกฝังค่านิยม  เป็นแบบอย่างที่
ดีให้ครูและบุคลากร 

๑. จํ า น ว น แ ล ะคุ ณ ภ า พ ค รู มี ค ว า ม
รับผิดชอบต่อภาระงาน อดทน ทุ่มเท 
เสียสละ เ พ่ือนักเรียน(ไม่มุ่ งแต่หา
ประโยชน์ )  มีความเป็นน้ําหนึ่ ง ใจ
เดียวกัน เห็นคุณค่า การทํางานใน
องค์กรเดียวกันและเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อเพ่ือนร่วมงานและนักเรียน   
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เป้าหมายที่ ๕    มีกระบวนการบริหารที่ใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบสากลทันสมัย ที่ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

๑) มีระบบสารสนเทศ เพ่ือการ
บริหาร การบริการ และ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. จัดตั้ งคณะทํางานพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ด้านการ
บริหาร บริการและการ
ประชาสัมพันธ์ 

๑. มีคณะทํางานที่ เข้มแข็ง จัดทําระบบ
สา รสน เทศ เป็ นหมวดหมู่  ถู ก ต้ อ ง 
ครอบคลุม ทันสมัย และพร้อมใช้ 

๒. จํ านวนครู และบุ คล ากรที่ ใ ช้ ร ะบบ
ส า ร ส น เ ท ศ เ พ่ื อ ก า ร สื่ อ ส า ร  ก า ร
บ ริ ห า ร ง า น  ก า ร บ ริ ก า ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิผล และการประชาสัมพันธ์อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

๓. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสารและบริหารงาน 

๔. อัตราเพิ่มจํานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์โรงเรียน 

เป้าหมายที่ ๖   มีแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมบรรยากาศประชาคมอาเซียน โดยชุมชน องค์กร หน่วยงานรัฐ 
เอกชน และต่างประเทศมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

๑) มีบรรยากาศอาคารสถานที่ 
ที่สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ด้านอาเซียนศึกษา 

๑. สร้ างบรรยากาศอาคาร
สถานที่ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
เ กี่ ย ว กั บ อ า เ ซี ย น แ ล ะ
อาเซียน +๓ +๖ 

๑. มีแหล่ ง เรียนรู้ เกี่ ยวกับอาเซียนและ
อาเซียน +๓ +๖ 

เป้าหมายที่ ๗  มีคณะท างานเป็นเอกเทศในการวางแผนพัฒนาและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน           

๑) มี ที ม ง า นบุ ค ล า ก รแล ะ
ระบบการเรียนการสอน
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  ส ร้ า ง
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
ในการ พัฒนานักเรียนให้ 
มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง
ภาษาอังกฤษทั้งโรงเรียน 

๑. ส่ ง เสริม พัฒนา การใช้
ทักษะภาษาอังกฤษทั้งครู
ไทยและครูต่างประเทศ 
และฝ่ายสนับสนุน 

๑. จํานวนและคุณภาพครูชาวไทยและครู
ชาวต่างประเทศ สามารถจัดการเรียน
ก า ร ส อ น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

๒. จํานวนและความสามารถของบุคลากร
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
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๒) มีระบบการทํางาน 
และการติดตาม ของทุก
แผนกเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ 
และประสิทธิภาพที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาการเรียนและ
คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ 
ของนักเรียน 

๑. พัฒนาระบบ และทีมงาน
แ ต่ ล ะ แ ผ น ก เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น  ก า ร
ปฏิบัติงาน 

๑.  มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา  
๒. มีระบบการทํางาน การติดตามงานตาม

ระบบ QC 
๓. มีการกระจายอํานาจในการทํางาน 
๔. มี Job Description แต่ละคน แต่ละงาน 

ที่ชัดเจน-มีทีมงานวิชาการทั้งครูชาวไทย 
และครูชาวต่างประเทศ 

๕. มีคณะทํางานของแต่ละแผนกที่เข้มแข็ง  
มีหัวหน้างาน มีผู้รับผิดชอบงานทุกงาน 
อย่างน้อยงานละ ๒ คน 

๓) มีการพัฒนาระบบประเมิน 
คุณภาพเพ่ือการประกัน
คุ ณ ภ า พ ภ า ย โ ด ย ใ ช้
หลักการมีส่วนร่วมอย่าง
ต่อเนื่อง 

๑. พัฒนาระบบและทีมงาน
ประกันคุณภาพ 
ภายในโดยใช้หลักการมี
ส่วนร่วม 

๑. มีคณะทํางาน งานประกันคุณภาพที่
เข้มแข็ง และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 

๒. มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากต้นสังกัดเข้ามามี
ส่วนร่วมในการประเมินภายใน 

เป้าหมายที่ ๘    มีระบบการบริหารหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรนานาชาติที่ตอบสนองผู้เรียน
อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ  

๑) มี หลั กสู ต รสถานศึ กษา
นานาชาติและขออนุญาต
ต่ อ รั ฐ ม น ต รี
กระทรวงศึกษาธิการ 

๑. จั ด ทํ า ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษานานาชาติและ
ขออนุญาตต่อรั ฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ 

๑. เปิดหลักสูตรนานาชาติจากประเทศ
อังกฤษ UK Curriculum ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น Year ๗ – Year 
๑๐ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

๒) มีระบบการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการบริหาร
โ ร ง เ รี ย น  อ ย่ า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ทั้ ง  ๒ 
หลักสูตร 

๑. ปรับปรุงพัฒนา โครงสร้าง
การบริหารงานให้เอ้ือต่อ
กา รบริ ห า รจั ด กา รทั้ ง
ระบบ 

๑. มีโครงสร้างการบริหารที่เอ้ือต่อการ
บริหารจัดการทั้งระบบ 

๓) จัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในระดับสากล
นานาชาติ 

๑. ขออนุญาตเป็นศูนย์สอบ
CIE และ จัดระบบการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ต า ม
มาตรฐานของระดับสากล 
CFBT 

๑. เป็นศูนย์สอบวัดมาตรฐานการเรียน
ภาษาอังกฤษ และวิชาตามหลักสูตร
อั ง ก ฤ ษ  โ ด ย ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก 
Cambridge International 
Examinations (CIE) และได้รับการ
ประกันคุณภาพจากหน่วยงานระดับ
นานาชาติในปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร  

๒.๑ ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการโรงเรียน  :  นางวารี  ภัทราวณิชย์  
 วุฒิการศึกษาสูงสุด   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา    
 ดํารงตําแหน่งผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๔๖  จนถึงปัจจุบัน  
 ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน 

 ลักษณะผู้รับใบอนุญาต บุคคลธรรมดา 

๒.๒  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ๔  คน 
๑. นางสาวสังวาลย์ เขื่อนคํา    วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  

     สาขาการบริหารการศึกษา  รับผิดชอบงานอํานวยการ 
๒. นางทับทิม   ขุมทรัพย์   วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต   

     สาขาการบริหารการศึกษา  รับผิดชอบการบริหารงาน 
     คุณภาพการจัดการศึกษา 

๓. นายวรวุฒิ   ญาณวรวริศ   วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  
     สาขาการบริหารการศึกษา  รับผิดชอบงานบริการ 

๔. นายจีระศักดิ ์  สุภา    วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  
     สาขาหลักสูตรและการสอน  รับผิดชอบงาน 
     ด้านประถมศึกษา 

๓. ข้อมูลนักเรียน ( ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕7) 
๑. ที่ตั้ง      กทม.   ภูมิภาค 

๒. ลักษณะโรงเรียน  :  สามัญศึกษาและ EP 

๓. ระดับท่ีเปิดสอน  :  ปฐมวัย – มัธยมศึกษาตอนปลาย 

๔. จํานวนนักเรียนทั้งหมด  ๒,๘๕๕  คน 
๕. จํานวนห้องเรียนจําแนกตามหลักสูตร 

เตรียมอนุบาล ๓ - - ๓ 

อนุบาล   ๑๓ - - ๑๓ 

ประถมศึกษา (ป.๑-๖) ๒๔ ๑๒ ๑ ๓๗ 

มัธยมต้น (ม.๑-๓) ๑๕ - ๓ ๑๘ 

มัธยมปลาย (ม. ๔-๖) ๑๘ - ๒ ๒๑ 
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๖. จํานวนผู้เรียนจําแนกตามหลักสูตร/ระดับชั้น  ( ข้อมูลวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ) 

เตรียมอนุบาล ๓๒ ๓๗ - - - - ๓๒ ๓๗ 
อนุบาล   ๑๘๔ ๒๓๖ - - - - ๑๘๔ ๒๓๖ 
ประถมศึกษา (ป.๑-๖) ๔๔๕ ๓๗๕ ๑๗๔ ๑๖๘ ๘ ๔ ๖๒๗ ๕๔๗ 
มัธยมต้น (ม.๑-๓) ๒๔๗ ๒๕๐ - - ๒๓ ๑๒ ๒๗๐ ๒๖๒ 
มัธยมปลาย (ม. ๔-๖) ๓๒๒ ๓๐๕ - - ๑๘ ๑๕ ๓๔๐ ๓๒๐ 

๗. จํานวนผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษ 

๑.   ผู้เรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม ๓ - - - 3 

๒.   ผู้เรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ - - - - - 

๓.  ผู้เรียนปัญญาเลิศ      
   ๓.๑  คณิตศาสตร์ - ๒๐ 32 28 80 
   ๓.๒  วิทยาศาสตร์ - ๓๑ 29 17 77 
   ๓.๓  ภาษาอังกฤษ - ๓๖ 36 40 112 
   ๓.๔  ศิลปะ - ๖๑ 12 10 83 
   ๓.๕  นาฏศิลป์/ดนตรี - ๑๑๖ 16 13 145 
   ๓.๖  พลศึกษา - ๒๐ 8 34 62 
   ๓.๗  อ่ืน ๆ (ระบุ) - - - -  
๔. ผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ     - -  

  ๔.๑  ยากจน - - - - - 

  ๔.๒  ด้อยโอกาส   - - - - - 
  ๔.๓  อ่ืน ๆ (ระบุ).................................. - - - - - 
๕. ผู้เรียนซ้ําชั้น ๒ - - - 2 
๖. ผู้เรียนที่ขาดเรียนมากกว่าร้อยละ ๕ ของเวลาเรียน 
    (วัน)  ตลอดปีการศึกษา 

- - - - - 

๗. ผู้เรียนลาออกกลางคัน ๓๒ ๑๙ - -  

๘. ผู้เรียนที่ทําชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ๔ ๒๓ 122 136  
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๙. ผู้เรียนที่อยู่ในภาวะเสี่ยง        
๑) เอดส์ - - - - - 
๒) ยาเสพติด - - - - - 
๓) ความรุนแรง - - - - - 
๔) พฤติกรรมก้าวร้าวตามคําวินิจฉัยของแพทย์ - - - - - 

๑. จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  2,256  คน คิดเป็นร้อยละ  96.91 
๒. จํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 2,315  คน           

คิดเป็นร้อยละ 99.44 
๓. จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 2,319  คน  คิดเป็นร้อยละ 99.61 
๔. จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 2,319 คน  คิดเป็นร้อยละ 99.61 
๕. จํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ 2,328  คน คิดเป็น     

ร้อยละ 100.00 
๖. จํานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ําเสมอ  

2,179 คน  คิดเป็นร้อยละ 93.60 
๗. จํานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา     

2,328  คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
๘. จํานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กําหนดใน

หลักสูตรสถานศึกษา 2,164  คน  คิดเป็นร้อยละ 92.96 
๙. จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 

 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จํานวน ๑๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ จํานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.00 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ จํานวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.00 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ จํานวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.00 
๑๐. อัตราส่วนครู : นักเรียน =  ๑ : ๑๓ 
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๔. ข้อมูลครูและบุคลากร 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา 
- ผู้อํานวยการ - - ๑ - ๑ 
- รองผู้อํานวยการ - - ๓ - ๓ 

รวม - - ๔ - ๔ 
๒. ผู้สอนระดับปฐมวัย 
    - คร ู - ๒๖ - - ๒๖ 
   - ผู้ช่วยคร ู ๓ ๕ - - ๘ 

รวม ๓ ๓๑ - - ๓๔ 
๓. ผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
    - ครูระดับประถมศึกษา - ๕๐ ๙ - ๕๙ 
    - ครูระดับมัธยมศึกษา - ๔๙ ๒๔ - ๗๓ 
    - ฝ่ายสนับสนุนการสอน ๔ - - - ๔ 

รวม ๔ ๙๙ ๓๓ - ๑๓๖ 
๔. ผู้สอนชาวต่างชาติ 
    - ครูต่างชาติ - ๔๗ ๗ ๑ ๕๕ 
    - บุคลากรชาวต่างชาติ ๒ - - - ๒ 

รวม ๒ ๔๗ ๗ ๑ ๕๗ 
๕. บุคลากร 
    - บุคลากรทางการศึกษา - ๖ - - ๖ 

- เจ้าหน้าที ่ ๓ ๑๑ ๒ - ๑๖ 
- ลูกจ้าง (ช่าง, แม่บ้าน) ๓๘ ๒ - - ๔๐ 

รวม ๔๑ ๑๙ ๒ - ๖๒ 

๕. ข้อมูลอาคาร สถานที่ 
๑. จํานวนอาคารเรียน  ๗  อาคาร ดังนี้ 

๑. อาคาร ๑  อาคารอํานวยการ 
๒. อาคาร  ๒  อาคารสารสนเทศ 
๓. อาคาร  ๓  อาคารประถมศึกษา 
๔. อาคาร  ๔  อาคารมัธยมศึกษาตอนต้น 
๕. อาคาร  ๕  อาคารอนุบาล สระว่ายน้ํา และโรงอาหาร 
๖. อาคาร  ๖  อาคารพลศึกษา ห้องสภานักเรียน 
๗. อาคาร  ๗  อาคารมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องประชุมใหญ่ และ

ห้องเรียน EP,  INTER 
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๖. ข้อมูลงบประมาณ และทรัพยากร 
งบประมาณ (รับ – จ่าย) 

เงินงบประมาณ 228,430,668.08 งบดําเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 160,722,543.47 

เงินนอกงบประมาณ 46,416,520.19 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 81,515,515.32 

เงินอ่ืนๆ(ระบุ) - งบอ่ืนๆ(ระบุ) - 

รวมรายรับ 274,847,188.27 รวมรายจ่าย 242,238,058.79 
 

งบดําเนินการ / เงินเดือน เงินค่าจ้าง   คิดเป็นร้อยละ  58.48 ของรายรับ 

งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  29.66 ของรายรับ 

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
๑.  อาชีพหลักของชุมชน  คือ   ค้าขาย 
๒. ศาสนาที่ชุมชนนับถือ  คือ   พุทธ   
๓. อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่  คือ   ธุรกิจค้าขาย 
๔. ศาสนาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ  คือ   พุทธ 

๘. โอกาสและข้อจ ากัดของสถานศึกษา   

(๑) จุดแข็ง (Strengths) 

๑. ผู้บริหารเป็นเจ้าของโรงเรียน มีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้นํา มีความสามารถทางวิชาการ และ       
การบริหารจัดการ  มีคิดริเริ่มวิธีการใหม่ ๆ มาพัฒนาปรับปรุง และเผยแพร่ แนะนําครูและ
พัฒนานักเรียน 

๒. มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
๓. สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ ปลอดโปร่ง บรรยากาศร่มรื่น 
๔. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ํา โรงอาหาร ห้องประชุมที่สะอาดถูกสุขลักษณะ มีความ

มั่นคง แข็งแรง พร้อมใช้ 
๕. มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ทันสมัยพอเพียงกับครู กับนักเรียน 
๖. ส่งเสริมคุณภาพครูให้มีการพัฒนาตลอดเวลาและมีจรรยาบรรณครู มุ่งสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
๗. ครูมีความรู้ความสามารถ/เอาใจใส่ ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี 
๘. เน้นจุดเด่นด้านภาษาต่างประเทศ  นักเรียนได้เรียนรู้ภาษากับเจ้าของภาษา  
๙. โรงเรียนมีโปรแกรมการเรียนหลากหลายคือ โปรแกรม ESL, EP,  INTER และนักเรียนสามารถ

เรียนร่วมกับนักเรียนนานาชาติ 
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๑๐. ให้โอกาสนักเรียน อย่างหลากหลาย 
๑๑. นักเรียนกล้าคิด  กล้าแสดงออก  มีมนุษยสัมพันธ์ร่าเริงแจ่มใส และมีสุนทรียภาพ 
๑๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีความพร้อม  
๑๓. ผู้ปกครองมีความศรัทธา/ทัศนคติ/ความเชื่อมั่น มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันที่ดีต่อโรงเรียน 
๑๔. ได้รับการสนับสนุนและร่วมมือ จากชุมชน  ผู้ ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา              

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

(๒) โอกาส(Opportunities) 

๑. มีองค์กรเครือข่ายต่างประเทศ  
๒. มีองค์กรภาคธุรกิจเอกชน และผู้ปกครองให้ ความร่วมมือในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี   
๓. นโยบายปฏิรูปการศึกษามุ่งสู่ประชาคมอาเซียนและความต้องการของผู้ปกครองที่ต้องการ

โรงเรียนที่เน้นด้านภาษาอังกฤษ 
๔. มีวิทยากรในท้องถิ่น/ผู้นําในท้องถิ่นท่ีมีความรู้ 
๕. สภาพชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี  ใกล้ตลาด  แหล่งชุมชน ห้องสรรพสินค้า ใกล้สถานที่

ราชการ/โรงพยาบาล/หน่วยงานอื่น ๆ 
๖. ตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่สําคัญและเป็นประโยชน์  เช่น  แหล่งโบราณสถาน/โบราณวัตถุ 

สถานที่ท่องเที่ยว /ด้านสังคม /ด้านเศรษฐกิจ /การปกครอง 
๗. การคมนาคมสะดวก  มีรถรับจ้าง/รถประจําทางผ่าน 
๘. ปลอดภัยจากยาเสพติด/แหล่งเริงรมย์/แหล่งการพนัน มอมเมาเยาวชน 
๙. ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อบริการชุมชนด้านสุขภาพ/กีฬา/สวัสดิภาพ 

(๓) อุปสรรค(Threats) 

๑. โรงเรียนจะต้องหางบประมาณการลงทุนเพ่ือพัฒนาโรงเรียนอยู่ตลอดเวลา และมีค่าใช้จ่ายสูง
ในการปริหารจัดการ เช่น ด้านครูผู้สอน อุปกรณ์การเรียนการสอน แต่ไม่สามารถเพ่ิม
ค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ได้มากนัก 

๒. สภาวะสภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครองมีผลต่อการเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียน 
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๙. โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา 

กิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะ 

๑. สะท้อนความคิดของเด็กพัฒนาอารมณ์และ
ตัวตนของนักเรียน 

๒. สํารวจความเคลื่อนไหวและรับรู้ร่างกาย 
ของตนในมิติพ้ืนที่ 

๕ 
 

๑๐๐ 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

๑. ฝึกทักษะกระบวนการคิด 
๒. ฝึกทักษะการตั้งคําถามและคิดอย่างมีระบบ 
๓. มีประสบการณ์ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๕ 
๔. สํารวจ  ศึกษาค้นคว้า 
๕. เรียนรู้จากประสบการณ์จําลอง 
๖. เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

๕ 
 

๑๐๐ 

กิจกรรมกลางแจ้ง 
๑. เด็กทุกคนได้เคลื่อนไหวร่างกาย 
๒. เด็กมีความสุขในการเล่น 
๓. เรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างอริสระ 

๕ 
 

๑๐๐ 

กิจกรรมเกมการศึกษา 
๑. พัฒนาทักษะการสังเกต  จําแนกมิติสัมพันธ์  

จัดหมวดหมู่ 
๒. พัฒนาการใช้ประสาทสัมผัสมือ/ตา 

๕ 
 

๑๐๐ 

กิจกรรมสร้างสรรค์ 

๑. สํารวจความเคลื่อนไหวและรับรู้ 
๒. ถ่ายทอดความคิดออกมาโดยใช้สื่อ 
๓. แสดงออกด้วยผลงานที่สร้างด้วยตนเอง 

ตามจินตนาการ 

๕ 
 

๑๐๐ 

กิจกรรมเสรี 
๑. เรียนรู้ผ่านการจําลองสถานการณ์ที่ทําให้เด็ก

เรียนรู้ความหมายและอารมณ์ทีถู่กขับเคลื่อน 
๕ 
 

๑๐๐ 

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
ทักษะภาษาไทย 

๑. ฝึกกระบวนการคิด 
๒. พัฒนามุมมองของเด็ก 
๓. ทักษะคณิตศาสตร์มาช่วยในการสํารวจ 

๔ 
 

๘ 

เสริมทักษะ ENGLISH 
 

๑. เข้าใจเชื่อมโยงระหว่างภาษาพูด   และภาษา
เขียน 

๒. ทํากิจกรรมสํารวจความเชื่อมโยง   ระหว่าง
ภาษาเขียน ภาษาพูดและ   ภาษาภาพ 

๕ 
 

         ๑๐๐ 

เสริมทักษะดนตรีปฐมวัย 
๑. ปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมทางดนตรี 
๒. ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีความรู้   พ้ืนฐานดนตรี  

๑ 
 

          ๒๐ 

๑) เวลาเรียนสําหรับเด็กมี  ๒  ภาคเรียน : ๑ ปีการศึกษา  หรือ  ๒๐๐  วัน  :  ๑  ปีการศึกษา  จํานวนชั่วโมงท่ีจัดให้เรียนต่อปีเท่ากับ  
๘๐๐  ชั่วโมง 

๒) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด  โดยผ่านกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรมและมีผลพัฒนาการ 
การเรียนเหมาะสมตามวัยสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด  ๑๒  มาตรฐานในหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา 
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สาระพื้นฐาน (Basic Learning Area )       
ภาษาไทย     (Thai  Language) ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

คณิตศาสตร์ (Mathematics) ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

วิทยาศาสตร์ (Science) ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

สังคม  (Social Studies, Religion and culture) ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ประวัติศาสตร์ (Thai History) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา (Health and physical 
Education) 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ศิลปะ (Arts) ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
(Occupations and Technology) 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ภาษาตา่งประเทศ (Foreign Language) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

เวลาเรียน สาระพื้นฐาน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

สาระเพิ่มเติม ( Additional Learning Area )       
ภาษาอังกฤษ (English Language) ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

ภาษาจนี ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
เวลาเรียน สาระเพิ่มเติม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (Development Activities)       
แนะแนว   (Counseling) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ลูกเสือ       (Boy Scouts –Girl Guides) ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ 

ชุมนุม       (Clubs) ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
(Activities for Social and Public Interest) 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

 
หมายเหตุ   โรงเรียนจัดให้เรียนเพิ่มเติมตามจุดเน้น  ความพร้อมของผู้เรียนและความต้องการของ    ผู้ปกครอง   
จัดให้นักเรียนเรียนในคาบที่ ๗-๘  คือ ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้เรียน   

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

สาระพื้นฐาน (Basic Learning Area )     
ภาษาไทย     (Thai  Language) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 

คณิตศาสตร์ (Mathematics) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 

วิทยาศาสตร์ (Science) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๒๔๐( ๖นก.) 

สังคม ฯ(Social Studies, Religion and culture) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 

ประวัติศาสตร์ (Thai History) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๘๐ (๒นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา  
(Health and physical Education) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 

ศิลปะ (Arts) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 
การงานพืน้ฐานอาชีพและเทคโนโลยี 
(Occupations and Technology) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 

ภาษาตา่งประเทศ (Foreign Language) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๒๔๐( ๖นก.) 

สาระเพิ่มเติม( Additional Learning Area ) 
ภาษาไทย / สังคม ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) 

คณิตศาสตร์ (Mathematics) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) 

วิทยาศาสตร์ (Science) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑นก.) 

ภาษาอังกฤษ (English Language) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (Development Activities) 
แนะแนว   (Counselling) ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๑๒๐ 

ลูกเสือ       (Boy Scouts –Girl Guides) ๓๕ ๓๕ ๓๕ - 

ชุมนุม       (Clubs) ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๑๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
(Activities for Social and Public Interest) ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๖๐ 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

หมายเหตุ   โรงเรียนจัดเวลาเรียนคาบละ ๕๐ นาที ให้นักเรียนเรียนเพ่ิมเติมตามจุดเน้น ความพร้อมของผู้เรียนและ
ความต้องการของ ผู้ปกครอง   คือ ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้เรียน   
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๑๐. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

๑. ห้องสมุด  มีขนาด  ๒๕๖  ตารางเมตร  และ  ๒๔๐ ตารางเมตร 
– จํานวนหนังสือค้นคว้าในห้องสมุด จํานวน  ๒๓,๐๐๐  เล่ม 
– จํานวนผู้เรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้คิดเป็น    ๕๓๐ คน/วัน 

๒. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งาน มีทั้งหมด      จํานวน  332  เครื่อง 

– ใช้ในการเรียนการสอนและใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จํานวน  225  เครื่อง 

– ใช้สําหรับสนับสนุนการสอนและการบริหาร  จํานวน  107  เครื่อง  

๓. เครื่องฉายภาพเหนือศีรษะ     จํานวน  112  เครื่อง 
๔. กระดาน Active Board     จํานวน    60  เครื่อง 
๕. ห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด  ๓๙  ห้อง  ได้แก่ 

– ห้องคอมพิวเตอร์    ๖ ห้อง 

– ห้องวิทยาศาสตร์    ๓ ห้อง 

– ห้องกลุ่มสาระภาษาไทยและสังคม  ๑ ห้อง 
– ห้องศิลปะ     ๑ ห้อง 

– ห้องนาฏศิลป์/  ดนตรี    ๕ ห้อง 

– ห้องแนะแนว     ๑ ห้อง 

– ห้องกิจกรรมในร่ม    ๑ ห้อง 

– ห้องโครงงาน     ๑ ห้อง     
– ห้องสภานักเรียน    ๑ ห้อง   
– ห้องสมุด     ๒ ห้อง   
– ห้องสื่อมัลติมีเดีย    ๑ ห้อง   
– ห้องศูนย์ควบคุมข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ๑ ห้อง 

– ห้องศูนย์วิชาการ     ๑ ห้อง     
– ห้องเรียนรวม       ๑ ห้อง  
– ห้องพยาบาล     ๓ ห้อง 

– ห้องChapel       ๑ ห้อง 
– ห้องประชุม     ๓ ห้อง 
– ห้องโถง     ๒ ห้อง 
– ห้องกิจการ     ๑ ห้อง     
– ห้องวิชาการ     ๓ ห้อง 

๔. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
– ศูนย์ดาราศาสตร์ 
– ศูนย์อุตุนิยมวิทยา 
– สวนหย่อม /สวนสุขภาพ  /สวนสมุนไพร/ เรือนเพาะชํา 
– สนามเด็กเล่น 
– ลานกิจกรรม 
– ป้ายนิเทศ / บอร์ด  
– ห้องสมุด / มุมหนังสือ 
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– โรงอาหาร 
– สระว่ายน้ํา 
– ร้านค้าสวัสดิการ 
– จุดบริการน้ําดื่ม  

๕. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
– โบสถ/์วัด/มัสยิด /โบราณสถาน/โบราณวัตถุ/พิพิธภัณฑ์ 
– สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ/สวนสาธารณะ/สวนสัตว/์อุทยาน 
– สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/ไปรษณีย์/สถานีตํารวจ/เทศบาล 
– สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/ราชภัฎ/เทคโนโลยีราชมงคล 
– ห้องสมุด/ ธนาคาร/โรงแรม/ห้างสรรพสินค้า/ตลาด/โรงงาน 
– พ้ืนที่เพาะปลูก/ไร่/สวน 
– หัตถกรรมพ้ืนบ้าน/สินค้าพ้ืนเมือง 
– ค่ายลูกเสือ 
– สนามบิน  สถานีขนส่ง 
– ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
– หอดูดาวสิรินธร/ศูนย์วัดการสั่นสะเทือน 
– ศูนย์ธรรมชาติวิทยา 
– ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

6. ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปี
การศึกษาท่ีรายงาน 

๑๐. ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปี

การศึกษาที่รายงาน 

ชื่อ  -  นามสกุล เรื่อง 

๑. นายจํานงค์ ธนะศาล การใช้ทักษะชีวิตในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๒. ดร.ศิริพร เดชะอูป การดําเนินชีวิตให้มีสุขภาพดี 
๓. นายวิทยา ฟ่ันคําอ้าย กฎหมายการปกครอง 
๔. นางวรรณอนงค์ ไชยมาลา กฎหมายการปกครอง 
๕. นายรุ่งโรจน์ คําตา กฎหมายการปกครอง 
๖. นางนัทพร สมนารี กฎหมายการปกครอง 
๗. นายธนบัตร ศิวลักษณ์ กฎหมายการปกครอง 
๘. นายวิฑูรย์ วงศ์ทิพย์ SEX ในวัยเรียน 
9. พิธีกรคลื่น 98.0 Happy Time SEX ในวัยเรียน 
10. คณะวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษา จังหวัดลําปาง 
เทคโนโลยีแห่งอนาคต พลังงานทดแทน การใช้พลังงาน
อย่างรู้ค่า  
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๑. การประกอบวิชาชีพ ๓ 
๒. การเกษตร ๑ 
๓. คหกรรม - 
๔. หัตถกรรม ๑ 
๕. ศิลปะ/ดนตรี ๑ 
๖. กีฬา - 
๗. วัฒนธรรม/จารีต-ประเพณี ๓ 
๘. ศาสนา/คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๒๓ 
๙. ความปลอดภัย/อุบัติเหตุ/กฎหมาย/ระเบียบวินัย ๒ 

๑๐. สุขภาพ/การแพทย์/สุขอนามัย ๒ 
๑๑. สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร ๕ 
๑๒. การจัดการเรียนการสอน/หลักสูตร/การประเมิน ๑๕ 
๑๓. ประวัติศาสตร์ / ดาราศาสตร์ ๓ 

๑๑. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

โรงเรียนวารีเชียงใหม่ รางวัลระดับเหรียญเงิน  
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ปีการศึกษา 2556  
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  

รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

นางวารี  ภัทราวณิชย์  นักศึกษาเก่าดีเด่น ครบรอบ 50 ปี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สมาคมนักศึกษาเก่า 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1. นายพิเดช  ปรางทอง 
2. นายมณัฐ  กอบุตร 
3. นายสุรศักดิ์  จักขุเนตร 
4. นางสาวจันทร์จิรา สุทธวิชา 
5. นางเตือนใจ  นันทชมภู 
6. นางนิตยา  กู๊ดเด้น 
7. นางสาวปณิตา เจนรักมาตุภูมิ 
8. นางสาวพีรญา ศิริชาญ 
9. นางสาวไพรินทร์    ทรัพย์สุข 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 

สมาคมโรงเรียนเอกชน  
จังหวัดเชียงใหม่  
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10. นางวรวลัญช์ ลิ้นทองคํา 
11. นางวรหทัยพันธน์ พรหมบุตร 
12. นางสาวศารดา อุ่นอินต๊ะ 
13. นางสายชล  เศรษฐศิรินทร์ 
14. นางโสภิดา  ศีลสังวรณ์ 
15. นางสาวอรสุรางค ์ ไชยเดช 
1. นางสาวเจนจิรา กองมณี 
2. นางสาวเฉลิมศร ี รุ่งเรือง 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 

สมาคมโรงเรียนเอกชน  
จังหวัดเชียงใหม่  

1. นางสาวนันท์ลินี     สุยะโมงค์ 
2. นางปริยากร         ลิดจันทร์ 
3. นางสาวอนันชนา    แก้วบุญปัน 
4. นางสาวจิดาภา      เขื่อนคํา 
5. นางสาวรุ่งทิวา      คําวังสวัสดิ์ 

เชิดชูเกียรติครู ระดับปฐมวัยที่ปฏิบัติ
หน้าที่ครบ 10 ปี 

สมาคมโรงเรียนเอกชน  
จังหวัดเชียงใหม่ 

๑. นางสุภาณิน          วงค์ศิริ 
๒. นางสาววรากร       เสียงล้ํา 

๓. นางสายชล          เศรษฐศิรินทร์ 

ครูดีเด่น สมาคมโรงเรียนเอกชน               
จังหวัดเชียงใหม่ 

๑. นางสาวกนกกาญจน์  วงษายะ 

๒. นางสาวกฤษติยา     อุตรอินทร์ 
๓. นางสาวกันตินันท์     ลักขณาเดช 

๔. นางกาญจนา          เปงยาวงษ์ 
๕. นางสาวเกสสุดา      ใจตรง 

๖. นางสาวขวัญชีวัน     คํายาวงศ์ 
๗. นางแคทรียา          ประเสิรฐสิทธิ์ 
๘. นางสาวจันทิมา       สุทธวชิา 

๙. นางสาวจันจิมา        ขัติยะ 

๑๐. นางสาวจิตติมา        สารยศ 

๑๑. นางสาวจิรวดี          ดวงสวสัดิ์ 
๑๒. นางสาวเจนจิรา       กองมณี 

๑๓. นางสาวเฉลิมศรี       รุ่งเรือง 

๑๔. นางดอกอ้อ             กลิ่นขจร 

๑๕. นางเตือนใจ            นันทชมภู 
๑๖. นางสาวทนิศยา        จําปา 

๑๗. นางทินาพร             พัฒนศิรินุกุล 

๑๘. นางสาวธนิษฐ์นันท์    ธรรมขันธ์ 
๑๙. นางสาวธันยกร         นิลเวศน์ 
๒๐. นางสาวปณิตา         เจนรักมาตุภูมิ 
๒๑. นางพรภัคนันท์         วรัตถ์กุลนันท์ 

หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 
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๒๒. นางสาวพีรญา          ศิริชาญ 

๒๓. นางสาวมนัสนันท์       รัตนกิจธํารง 

๒๔. นายรณชิต                อภัยวาทิน 

๒๕. นางวรวลัญช์             ลิ้นทองคํา 

๒๖. นางสาววรากร           เสียงล้ํา 

๒๗. นางวิภรณ์รัตน์          ซื่อต่อตระกูล 

๒๘. นางสาวศารดา          อุ่นอินต๊ะ 

๒๙. นายสรวัฒน์              ยามสขุ 

๓๐. นางสายชล             เศรษฐศิรินทร์ 
๓๑. นางสาวหทัยนันท์      แก้วโชติ 
๓๒. นางสาวอรวรรณ        ฮานนา 

๓๓. นางอุรัชา                 ทองสันติ 

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา   อุตรพงศ์ ๑. เยาวชนแห่งชาติ สมาคมโรงเรียนเอกชน                
 ๒. รางวัลชนะเลิศ ถ้วย

พระราชทานจากพระเจ้าวรวงค์
เธอพระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ พระ
วรชายาฯ การแข่งขัน 
Yamaha Thailand Music 
Festival 2014 Singing for 
Kids รุ่นอายุต่ํากว่า ๖ ปี 

บริษัท YAMAHA THAILAND 
 

เด็กหญิงอรวราดา     พรมเสน ๑. พระราชทานประกาศนียบัตร
เกียรตินิยมศิลปะ จากสมเด็จ
พระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี การ
ประกวดผลงานศิลปกรรม “นํา
สิ่งที่ดีสู่ชีวิต”  ครั้งที่ 26 

กลุ่มโตชิบา ประเทศไทย 
 

๒. รางวัลที่ ๓ ระดับประเทศ การ
ประกวดวาดภาพโครงการ “ 
ใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ” ครั้งที ่10 

สมาคมสหพันธ์สตรีเพ่ือ
สันติภาพโลก (ประเทศไทย 

 
๓. รางวัลชมเชย การประกวด

ศิลปกรรม ปตท.เยวชน
ภาคเหนือ ครั้งที่ 15 (Set  up 
tomorrow) 

คณะวิจิตรศิลป์เชียงใหม่ 
ร่วมกับ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

เด็กหญิงอีว่า       พลายิสโนะ ๑. ขวัญใจกรรมการ  การประกวด  
Grand  Final Top Model  
Thailand   

กรุงเทพมหานคร 
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 ๒. รางวัลชนะเลิศ หนูน้อย ตี๋
หมวย-สวยเก่ง งานเชียงใหม่ 
ไชน่าทาวน์ ๒๕๕๗ 

เทศบาลนครเชียงใหม่ 

 ๓. รางวัลชนะเลิศ หนูน้อยวันวาน 
งานเสน่ห์วันวานเชียงใหม่ 
๒๕๕๗ 

เทศบาลนครเชียงใหม่ 

 ๔. รางวัลชนะเลิศ การประกวด
สาวน้อยฟรุ้งฟริ้ง The Sense 
กรุงเทพมหานคร 2557 

กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงเมธาพร  พรมโนภาส รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
การแข่งขัน กีฬาเทควันโด 

ประเภทต่อสู้ทีม ยุวชนหญิง 
รุ่นอายุ 5-6 ปี 

รายการเทควันโดเชียงใหม่ โอเพ่น 
ครั้งที่ 4 

ศูนย์กีฬาเทควันโด 
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่  

700 ป ี
ร่วมกับ 

สถาบันสมาร์ทเทควัน 

๑. เด็กหญิงไออิมิ  คุระชิเกะ 
๒. เด็กหญิงคฑามาศ  จันทะกี 

รางวัลระดับประเทศ 
รางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ 

ระดับประถมศึกษา 
ในการแข่งขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ ประจําปี 

พ.ศ. 2557 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

 

๑. เด็กหญิงกชกร  บรรจงศิริ รางวัลระดับประเทศ 
รางวัลเหรียญทองแดง 

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ในการแข่งขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ ประจําปี 

พ.ศ. 2557 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

 

๑. เด็กหญิงธีตา      ธีรกิตติกุล 
๒. เด็กหญิงปทิตตา ชุติคุณานันท์ 
 

รางวัลระดับประเทศ รางวัลชมเชย 
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 

ในการแข่งขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 

ประจําปี พ.ศ. 2557 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

 

๑. เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  คงศรี 
๒. เด็กหญิงอรัชพร  เจริญภักดี 

รางวัลระดับประเทศ รางวัลชมเชย             
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 

ในการแข่งขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 

ประจําปี พ.ศ. 2557 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
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เด็กชายนรวิชญ์  โชติรสนิรมติ 
 

รางวัลชมเชยระดับประเทศ  
วิชาวิทยาศาสตร์  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
ประจําปี 2557  

โครงการประเมินและพัฒนา 
สู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 

และวิทยาศาสตร์ 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.)   
และ  

Thailand Educational 
Development and 

Evaluation Tests (TEDET) 
เด็กชายสิรภพ  สมทานี รางวัลชมเชยระดับประเทศ  

วิชาวิทยาศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ประจําปี 2557 
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความ

เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.)  
และ  

Thailand Educational 
Development and 

Evaluation Tests (TEDET) 
เด็กชายธนธัช   จันธิบลูย์   
เด็กชายธนพัฒน์      เอ่ียมประมูล 

รางวัลระดับประเทศ 
ได้รับคัดเลือกเข้า 

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2557 
วิชาคณิตศาสตร์และวิชา

วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) 
 

 โครงการทดสอบความรู้ 
วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 29

ระดับประเทศ 

 

๑. เด็กชายแมทธิว สมิทเสรี ลําดับที่ 8  ระดับชั้นประถมปีที่ 3 บริษัท เสริมปัญญา จํากัด 
๒. เด็กหญิงอลิสา แคทธาลิน่า โธมัส ลําดับที่ 16 ระดับชั้นประถมปีที่ 4  
๓. เด็กหญิงแอนนาเบล     บูรณะไทย ลําดับที่ 18 ระดับชั้นประถมปีที่ 6  
๔. เด็กหญิงแมรี่อลิษเบซ พรีเชียส แทน ลําดับที่ 19 ระดับชั้นประถมปีที่ 6  

ด.ช.วสิุทธิ์   พิชิตชัยสถาน ๑. ชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขัน
กีฬาเทควันโด ประเภทยูธ
โอลิมปิก 

๒. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
ระดับประเทศ 
การแข่งขันกีฬาเทควันโด
เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย 

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๓๐ 

สมาคมเทควันโด 
แห่งประเทศไทย 

๑. ด.ช.จอมพล สังขนันท์ 
๒. น.ส.นาตาลี   จาคอบเซ็น 

รางวัลเหรียญทอง  ระดับภาค 
การแข่งขัน Multiskill 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 
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๑. นายณัษฐพงษ์ ศิริรังคมานนท์ 
๒. ด.ช.เมธาวัฒน์ งามศิริ  

รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค 
การแข่งขัน Splling Bee 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 

๑. น.ส.พิมพ์ดาว รัตนประเสริฐ 
๒. ด.ญ.รุจิรางค์ ธีรหิรัญโชต ิ

รางวัลเหรียญทอง  ระดับภาค 
การแข่งขัน Impromptu Speech 

๑. ด.ญ.ศุภรัตน์ พงษ์อําไพ 
๒. น.ส.อันดามัน พิลาทา  

รางวัลเหรียญเงิน  ระดับภาค 
การแข่งขัน Story telling 

๑. นายชนาธิป     ผ่องศรี 
๒. น.ส.ปาริฉัตร   จักขุกุศล 
๓. น.ส.ศศินา      ตะรุวรรณ 

รางวัลเหรียญทอง   ระดับภาค 
การแข่งขัน พาทีสร้างสรรค์ 

นายวรรณรัชต์ รัตนวรรณพันธ์ รางวัลนักเรียนดีเด่น ระดับภาค 
นักเรียนดีเด่น  ระดับช่วงชั้นที่ 4 

สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัด
เชียงใหม่ 

น.ส. ชัญญา      ประเทศรัตน์ ๑. รางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัด
เชียงใหม่ สาขากีฬาและ
นันทนาการประจําปี ๒๕๕๗ 

๒. รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค 
การแข่งขันกีฬากอล์ฟ 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

 
สํานักงานการท่องเที่ยว และ

กีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
นายธนวัฒน ์ มากทรัพย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ระดับประเทศ 
การประกวด Guitar Ensemble 

รุ่น ไม่จํากัดอายุ 

สถาบันดนตรียามาฮ่า 
 

๑. ด.ญ.กมลทิพย์ ทองสามสี 
๒. ด.ญ.กานต์มณิสรา  วรัตถ์กุลนันท์ 
๓. ด.ช.พลณกฤต โปธาตน 
๔. ด.ญ.มัณฑนา กลาส 
๕. ด.ญ.โรซี่   โรว์แลนด ์ 
๖. ด.ญ.อภิญญา กาน้อย  
๗. นายกฤษณะ บุญโรจน์ 

รางวัลชนะเลิศ  ระดับภาค 
การแข่งขันเต้นประกอบเพลง 

 

ศูนย์อํานวยการ 
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

จังหวัดเชียงใหม่ 

๑. ด.ช.วสิุทธิ์    พิชิตชัยสถาน 
๒. ด.ญ. ปรายตะวัน   เพียรพยุงพงษ์ 

รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค 
การแข่งขันกีฬาเทควันโด 

สํานักงานการท่องเที่ยว และ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

๑. นายเจษฎา    ไวลิขิต 
๒. นาย  ณัฐวรรธน์    อ๋องตั๋ว 
๓. นายธีรวรรษ         ปินตาใจ 
๔. นายเบญจมินทร์    ศรีกัณทา 
๕. นายชัยรวี      เคลื่อนเพชร 
๖. นายถิรวิทย์   ศรีจันทร์ดร 
๗. นายพัชรวิษณ์       ชินชัย 
๘. นายพัสกร     เจริญบวรศักดิ์ 
๙. นายศุภกฤต   โกฎคําลือ 
๑๐. นายศุภเสกข์        ทองขาว 

รางวัลชนะเลิศ  อันดับที่ ๑ 
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน 
ส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ 

สํานักงานการท่องเที่ยว และ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
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๑๑. นายเสฏฐวุฒิ       อุปละ 
๑๒. นายอนณ   พงษ์เรืองเกียรติ 
๑๓. นาย โอนิล        โพโสลี  
๑๔. นายภิรวิทย์ ศรีจันทร์ดร 
ด.ช. วินธกร    พฤกษหิรัญ ๑. ชนะเลิศอันดับที่ ๑ กีฬา

เยาวชนแห่งชาติ ภาค๕ 
ครั้งที่ ๓๑ “หริภุญไชยเกมส์” 

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปี ๒๕๕๗ 

สํานักงานการท่องเที่ยว 
และกีฬาจังหวัดลําพูน 

 
สํานังานการท่องเที่ยว 

และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

นายพันธกานต์  บอย ชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค ๕  
ครั้งที่ ๓๑ “หริภุญไชยเกมส์” 

สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลําพูน 

ด.ช.วสิุทธิ์  พิชิตชัยสถาน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค ๕  
ครั้งที่ ๓๑ “หริภุญไชยเกมส์” 

สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลําพูน 

๑. นายนฤปนาท กฤทศิลป์ 
๒. นายพงศ์เชษฐ์ โรจนวิทยาธร 

๓. น.ส.พิมพ์ลภัท มาแก้ว  

รางวัลชนะเลิศ   ระดับภาค 
การแข่งขันการแสดงทาง

วิทยาศาสตร์ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
เพ่ือการศึกษา จังหวัดลําปาง 

 
๑. น.ส. มนสิชา    เรืองเจริญ 

๒. น.ส. โมทนา    นิติศรีวรกุล 

๓. น.ส. สริตา     สุวรรณสา 

๔. น.ส. พลอยไพลิน  เทโพกุล 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
การแข่งขันตอบปัญหา 

กิจกรรมเยาวชนยุติธรรม 
ทางปกครอง 

ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 
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๑๒. การประเมินคุณภาพภายใน ปีที่ผ่านมา  

ระดับการศึกษาปฐมวัย       

มาตรฐานท่ี ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย      
มาตรฐานท่ี ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ      
มาตรฐานท่ี ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม      
มาตรฐานท่ี ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา      

มาตรฐานท่ี ๕  
 

ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานท่ี ๖  
 

บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานท่ี ๗  แนวการจัดการศึกษา      
มาตรฐานท่ี ๘  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ  

สถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
     

มาตรฐานท่ี ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสรมิ สนับสนุน ให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

     

มาตรฐานท่ี ๑๐   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลเุป้าหมายตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

     

มาตรฐานท่ี ๑๑   การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

     

มาตรฐานท่ี ๑๒   เด็กมีทักษะพื้นฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษและการใช้
เทคโนโลยีเบื้องต้น เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยควบคู่ความ
เป็นสากลสามารปรับตัวในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้ 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

มาตรฐานที่  ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ      
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง

ประสงค ์
    

 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

    
 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล 

    
 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร      
มาตรฐานที่ ๖  
 

ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน     
สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 

    
 

มาตรฐานที่ ๗  
 

ครูปฏิบั ติ ง านตามบทบาทหน้ าที่ อย่ า งมี                
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

    
 

มาตรฐานที่  ๘   
 

ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี                   
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

    
 

มาตรฐานที่  ๙   คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน 
ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม บ ท บ า ท ห น้ า ที่ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

    
 

มาตรฐานที่ ๑๐  
 

สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 

    
 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ  การ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

    
 

มาตรฐานที่ ๑๒   สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

    
 

มาตรฐานที่ ๑๓   สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

    
 

มาตรฐานที่ ๑๔   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กําหนดขึ้น 
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มาตรฐานที่ ๑๕    ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ต า ม น โ ย บ า ย  จุ ด เ น้ น          
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพ สูงขึ้น 

    
 

มาตรฐานที่ ๑๖   จัดหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนองศักยภาพ 
ความต้องการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย มุ่งสู่
ระดับสากลทั้งหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
และหลักสูตรนานาชาติ 

    

 

 

๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 โรงเรียนวารีเชียงใหม่  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)      จาก

สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่  ๒ ถึง ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
มีการประเมิน ๓ กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ซึ่ง
สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

 ๑๓.๑  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ ๓๕.๐๐ ๓๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๙    ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์   
                  พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
                 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่  ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษา
มาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (๓ -๕ ปี ) ประเภทโรงเรียน  
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้   ตั้ งแต่  ๘๐ คะแนนขึ้นไป  
 มีคุณภาพระดับ  ดีมาก 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป                              ใช่   ไม่ใช่ 
 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้          ใช่   ไม่ใช่ 

 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน     ใช่   ไม่ใช่ 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
จุดเด่น  

๑. เด็กส่วนใหญ่มีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจสมวัย มีความมุ่งมั่นตั้งใจ กล้าแสดงออกในด้านดนตรี 
และการเคลื่อนไหว มีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีเมตตา มีความประหยัด อดออม สนใจใฝ่รู้ รักการ
อ่าน มีทักษะในการอ่านที่ถูกต้อง สามารถสื่อความหมายให้ผู้อ่ืนเข้าใจผ่านงานศิลปะ มีทักษะความรู้พ้ืนฐานตาม
พัฒนาการทุกด้านสมวัย พร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจของสถานศึกษา เด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ ที่กล้าแสดงออกมีความสามารถด้านการร้องเพลง 
การรําไทย การวาดภาพระบายสี มีการพัฒนาจุดเน้น จุดเด่น “วารี ฟ้าขาว สดใสก้าวไกลด้วยคุณภาพ
มาตรฐานสากล” เป็นเอกลักษณ์ที่บรรลุเป้าหมาย และจัดทําโครงการลดรอยเท้าทางนิเวศ เป็นโครงการพิเศษเพ่ือ
การแก้ปัญหาภายในโรงเรียนและชุมชนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า มีผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

๒. สถานศึกษาใช้แผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจําปี ทุกปีการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการบริหาร มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลาย นําผล
การประเมินมาวิเคราะห์วางแผนพัฒนางานในปีต่อไป คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  มีส่วนร่วมในการให้ความเห็น 
และให้ข้อเสนอแนะในการปรับสาระหลักสูตรในเรื่องเกี่ยวกับการจัดให้มีหลักสูตรสถานศึกษานานาชาติให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น มีการจัดสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย   
ร่มรื่น สวยงาม ภายในห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ ติดเครื่องปรับอากาศและมีเครื่องฟอกอากาศทุกห้อง มีห้อง
พยาบาล มีการจัดที่พักสําหรับเด็กป่วยแยกเป็นสัดส่วน มีการจัดกิจกรรมเพ่ือการแก้ปัญหาและป้องกัน ความ



 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

ปลอดภัยครอบคลุมทั้ง ๖ ด้าน ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จสามารถพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ มีคุณภาพตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) 

๓. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญโดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงการ (Project Approach) ซึ่งมีขั้นตอนในการวางแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เทคนิคการจัดกิจกรรม
แบบ HIGH SCOPE มีการประเมินผลคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม CIPPA MODEL ประเมินพัฒนา 
การเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลและให้เด็กเลือกผลงานเข้าแฟ้มสะสมงาน ครูฝึกทักษะการเคลื่อนไหวและการทรง
ตัวโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ฝึกให้เด็กได้ช่วยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวันที่ทําให้ มีโอกาสใช้กล้ามเนื้อมัด
เล็ก มือกับสายตา ในการทํางานประสานสัมพันธ์กัน ครูส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ 
ฝึกการไหว้ที่ถูกต้องและสวยงามแบบไทยๆ รู้จักพูดคําว่าขอบคุณ ขอโทษ ฝึกการมีมารยาทในการสนทนา ฝึกให้เด็ก
มีพฤติกรรมการปรับตัวทางสังคม ปลูกฝังให้เด็กเอ้ืออาทรต่อกัน ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ ด้าน
สติปัญญา ส่งเสริมให้เด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมรอบตัว โดยการพาไปรู้จักกับบุคคลและสถานที่ในชุมชน  ครูมี
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน เช่น เรื่องพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมการเล่นนิ้วมือ การพัฒนาเด็ก
สมาธิสั้นด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ ครูได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาบุคากรโดยการไปอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ครูมีปฏิสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและผู้ปกครอง รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก 

๔. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสอดคล้องกับสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ จํานวน ๑๑ บวก ๑ มาตรฐานของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีทุกปี ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ครูทุกคนทํา
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามความรู้ ความสามารถและความถนัด มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสารและไฟล์งาน
ในคอมพิวเตอร์ และปรับปรุงข้อมูลเป็นระยะเพ่ือให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ มีการดําเนินงานพัฒนาตามแผนงานอย่าง
เป็นระบบครบวงจรคุณภาพ จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองเผยแพร่สู่สาธารณชนและ
รายงานหน่วยงานต้นสังกัดทุกปี มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ โดยใช้
หลักการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในระดับสากลนานาชาติ มีการนํา
ข้อเสนอแนะจากรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแต่ละปี ไปใช้เป็นข้อมูลดําเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
ทุกปี 

จุดที่ควรพัฒนา (ไม่มี) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 

  สถานศึกษาควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ิมเติมให้กับเด็กที่พัฒนาไม่ถึงระดับดีมาก โดยการ
ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในการเขียนเพ่ือสื่อความหมายอย่างถูกต้อง ด้วยการจัดกิจกรรมการวาดรูป ขีดเขียนเส้น
ลักษณะต่างๆ เพ่ือสื่อความหมาย เขียนและอธิบายสิ่งที่ตนวาดหรือเขียนให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
ฝึกฝนเด็ก และควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กสามารถใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสาร พูดคุยบอก
ความหมายหรือสิ่งที่ควรทําเมื่อเห็นสัญญาณ หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมตามวัย 



 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา  

  ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ PDCA มีการบริหารด้านงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก มีภาวะความเป็นผู้นําสูง มีความรู้ด้านการบริหารและการ
จัดการศึกษาในยุคใหม่เป็นอย่างดียิ่ง มีการเปิดหลักสูตรที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองตามศักยภาพของผู้เรียน และ
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา สถานศึกษาจึงควรพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาให้ดียิ่งๆ ขึ้น พัฒนาสู่การเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการศึกษาต่อไป 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  ครูมีความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย มีความมุ่งมั่นในการทํางาน สถานศึกษา 
จึงควรดํารงไว้ซึ่งสถานะของความเป็นเอกลักษณ์ของครูแต่ละคน ด้วยการสร้างขวัญกําลังใจและสนับสนุนให้พัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว แต่ควรจัดอบรม
ให้ความรู้ในเรื่องระบบการประกันคุณภาพภายในให้แก่ครูที่บรรจุใหม่ให้มีความเข้าใจลําดับขั้นตอน และวิธีการ
อย่างชัดเจน โดยเชิญศึกษานิเทศก์ท่ีมีความรู้ ความชํานาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะมาเป็นวิทยากร เพ่ือให้ครูที่บรรจุใหม่
ทุกคนสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครอบคลุมงานที่ตนเองรับผิดชอบมากขึ้น  ทั้งนี้ควรดําเนินงานให้
เสร็จสิ้นภายใน ๑ ปีการศึกษา 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
 กระบวนการเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach โดยมีขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้  ๓ ขั้นตอน 
คือ ขั้นวางแผน (Plan) คือกระบวนการหาหัวเรื่องที่สนใจศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน และตกลงเลือกหัวเรื่อง เมื่อได้หัว
เรื่องแล้วร่วมกันวางแผนระดมความคิดกําหนดสิ่งที่ต้องการรู้ (เนื้อหา) ด้วยการตั้งคําถามเกี่ยวกับหัวเรื่อง ขั้นปฏิบัติ 
(Do) คือ การสร้างกิจกรรมหรือช่วยกันคิดกิจกรรมเพ่ือแสวงหาคําตอบ รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การ
ทดลอง ค้นคว้า สอบถาม หรือทัศนศึกษา แล้วจึงลงมือเรียนรู้ และขั้นสรุปองค์ความรู้ (Review) คือ สรุปกิจกรรม 
ประสบการณ์ เนื้อหาของหัวเรื่องที่เรียนรู้ เพ่ือเอ้ือให้เกิดการพัฒนาพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านของเด็กตามวัยวุฒิ อีกทั้ง
กระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งองค์ประกอบของการคิดสร้างสรรค์มีอยู่ ๔ ด้านด้วยกัน ได้แก่ คิดคล่อง 
คิดหลากหลาย คิดยืดหยุ่น และคิดแปลกใหม่ เด็กได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การสํารวจ การค้นคว้า การทดลอง
ปฏิบัติ การสังเกต การแก้ปัญหา การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและมีความภาคภูมิใจในผลงานที่เกิดขึ้น และการ
ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยนําเกณฑ์การประเมินจากเทคนิคการสอนรูปแบบ CIPPA MODEL ของ รศ.
ดร.ทิศนา แขมมณี มาปรับใช้เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการประเมินการจัดประสบการณ์ในชั้นเรียน คือ C (Construct) การ
สร้างองค์ความรู้ I (Interaction)  การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งของ P (Physical Participation) การมีส่วน
ร่วม การเคลื่อนไหวทางกาย P (Process Skill) ทักษะกระบวนการ A (Application) การนําสิ่งที่เรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้ 
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 ๑๓.๒  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๑ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๖๑ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๒๔ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น  ๑๐.๐๐ ๙.๕๓ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๓.๘๓ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ 
                ต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
               และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
                เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม       
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ 
                สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
                รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ 
                แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้   ตั้ งแต่ร้อยละ ๘๐ คะแนนขึ้นไป               ใช่    ไม่ใช่  
 มีตัวบ่งชี้ที่ ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้  จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้        ใช่    ไม่ใช่  
 ไม่มีตัวบ่งชี้ ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่ งด่วน  ใช่   ไม่ ใช่  

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม  
       สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  

จุดเด่น  

๑. ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีน้ําหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาทางกาย     
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา สุขภาพจิตที่ดีเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่    
เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
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เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและมีศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยคุณภาพมาตรฐาน 
การศึกษาระดับสากล พร้อมรักษาวัฒนธรรมความเป็นไทย กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดง กล้าแกร่งในโลกกว้างนําสมัย 
จิตเบิกบาน ร่างกายดีมีอนามัย มีวิชาเป็นคนเก่งและคนดี เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่ว่า การศึกษาเพ่ือ
อนาคตที่ก้าวไกล มีทักษะทางวิชาการ การเล่นดนตรี การใช้ภาษาอังกฤษ เป็นไปตามจุดเน้นของสถานศึกษา        
มีโครงการลดรอยเท้าทางนิเวศ เป็นโครงการพิเศษเพ่ือแก้ปัญหาภายในสถานศึกษาเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรให้
คุ้มค่าและการปลูกต้นไม้กําจัดมลพิษหยุดวิกฤติโลกร้อน 

๒. สถานศึกษามีการดําเนินงานวางแผนงานพัฒนาวิชาการอย่างเป็นระบบ มีการกํากับดูแลอย่าง
ใกล้ชิด มีระบบการบริหารหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรนานาชาติที่ตอบสนองต่อผู้เรียนอย่าง
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ มีการส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการพัฒนาตนเอง ค้นคว้าหาความรู้ นวัตกรรม
ใหม่ ๆ  มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ สถานศึกษามีการจัดทําแผนงบประมาณสอดคล้องกับแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา จัดสรรงบประมาณตามผลการวิเคราะห์ตนเอง งานด้านบุคลากรมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับ
การพัฒนาความรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในการบริหารจัดการองค์ความรู้และการบริการ 
ส่งเสริมให้ครูศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการนําครูไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ งานด้านบริหารทั่วไปมีการจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก มีการจัดเก็บ
ข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เข้าถึงได้สะดวกทันต่อการใช้งาน สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงานในปีที่ผ่านมาและสรุปจุดเด่น จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และนําข้อเสนอแนะมาใช้พัฒนาการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษาในปีต่อไปอย่างต่อเนื่อง มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่มีส่วนร่วมเสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป
ของสถานศึกษา มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น ปลูกต้นไม้ยืนต้น
ให้ร่มเงาริมถนนหน้าอาคารเรียนและริมสนาม สถานศึกษามีผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จสามารถพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ มีคุณภาพตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) 

๓. ครูทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาในวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปี มีการประเมินแผนการ
จัด การเรียนรู้ของครูทุกคน การตรวจสอบแบบทดสอบภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีการนําผลการประเมินการดําเนินงาน
ของครูมาวางแผนพัฒนาครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ครูมีความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาตามหลักสูตร  มีการ
จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลทางสื่ออินเทอร์เน็ตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ มีการประเมินผลผู้เรียนตาม
สภาพจริง อิงพัฒนาการของผู้เรียน มีการสอนซ่อมเสริมเพ่ือแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนที่เรียนช้าและครูทุกคนมีการ
จัดทําผลงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

๔. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสอดคล้องกับสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ จํานวน ๑๕ มาตรฐานของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการ
จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษาทุกปี ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ครูทุกคน ทํา
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามความรู้ ความสามารถและความถนัด มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสารและไฟล์งาน
ในคอมพิวเตอร์ และปรับปรุงข้อมูลเป็นระยะเพ่ือให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ มีการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในระดับ
สากลนานาชาติ มีการนําข้อเสนอแนะจากรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแต่ละปี ไปใช้เป็นข้อมูล
ดําเนินงานในปีการศึกษาต่อไปทุกปี 
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จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศิลปะ  

๒. ด้านการบบริหารจัดการศึกษา 

 ไม่มี 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ครูส่วนหนึ่งยังมีความไม่ชัดเจนในเรื่องการวิเคราะห์ผลการประเมิน การนําผลการประเมินไปใช้ใน
การจัดสอนซ่อมเสริมและการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

 ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓  

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 

 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศิลปะ โดยฝึกให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน แล้วจดบันทึกเรื่องที่
ได้อ่าน ได้ฟัง ได้เห็น ได้ลงมือปฏิบัติ การสรุปความรู้ที่ได้จากประสบการณ์อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะความสามารถด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยการฝึกทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  คิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเป็นระบบท่ีนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้ หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ
การแก้ปัญหาของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม ควรพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะทางการเรียนด้วยการ
ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงประสบการณ์กับชีวิตจริง จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออก 
อย่างสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ใช้    ใบงาน โครงงาน แบบฝึก แบบสังเกต แบบทดสอบ เป็นต้น  

 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา  

  ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร PDCA มีการบริหารด้าน
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน มีภาวะความเป็นผู้นําสูง มีความรู้ด้าน การ
บริหารและการจัดการศึกษาในยุคใหม่เป็นอย่างดียิ่ง มีการใช้หลักสูตรที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองตามศักยภาพของ
ผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน สถานศึกษาจึง
ควรพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้ดียิ่งๆ ขึ้น เพื่อเป็นแบบอย่างในการจัดการศึกษาต่อไป 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  ครูส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย มีความมุ่งมั่นในการทํางาน 
สถานศึกษาจึงควรดํารงไว้ซึ่งสถานะของความเป็นเอกลักษณ์ของครูแต่ละคน ด้วยการสร้างขวัญกําลังใจ และ
สนับสนุนให้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ส่วนครูที่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องการนําผลการประเมินไปใช้ในการซ่อมเสริมและ
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การศึกษาค้นคว้า วิจัยในชั้นเรียน ควรได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในเรื่องการวิเคราะห์ผลการประเมินจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นําผลการประเมินไปใช้ในการซ่อมเสริมและการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญอย่างต่อเนื่อง   

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน  

  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว แต่ควรจัดอบรม
ให้ความรู้ในเรื่องระบบการประกันคุณภาพภายในให้แก่ครูที่บรรจุใหม่ให้มีความเข้าใจลําดับขั้นตอน และวิธีการ
อย่างชัดเจน โดยเชิญศึกษานิเทศก์ท่ีมีความรู้ ความชํานาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะมาเป็นวิทยากร เพ่ือให้ครูที่บรรจุใหม่
ทุกคนสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครอบคลุมงานที่ตนเองรับผิดชอบมากขึ้น  ทั้งนี้ควรดําเนินงานให้
เสร็จสิ้นภายใน ๑ ปีการศึกษา 

 นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  

 ผลงานการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม(BEST) โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ได้จัดกระบวนการ
เรียนรู้ในโรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเน้นการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา 
ให้นักเรียน เก่ง ดี และเรียนรู้อย่างมีความสุข ดังนั้นเพ่ือการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ฝ่ายวิชาการจึงจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอน ชุมนุม 
และโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ ๓ ส. เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๘ และเปลี่ยนรูปแบบ การพัฒนาการ
สอนเป็นแบบ BEST  
 B Build  happiness   สร้างความสุข 
 E Enhance  thinking   เสริมความคิด  
 S Strive  for  results   ผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
 T Towards a better society  สู่สังคมที่สมดุล 

 วิธีการสอนใช้บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ ดนตรี พละและสุขศึกษา โดยวิธีการ
เลือกแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น และให้ผู้เรียนทุกระดับเรียนรู้ในเวลาหนึ่ง ทุกสาระวิชาและนํามาสรุปผลงาน      
ทุกครั้งที่ออกไปทํากิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้นั้น ๆ 
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๑. พัฒนาเด็กให้มีสมรรถนะและมีพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ มีพ้ืนฐานการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ      
มีความพร้อมสู่การศึกษาระดับที่สูงขึ้น 

๒. พัฒนาเด็กให้ได้รับการศึกษาตามหลักสูตรเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะทางวิชาการเป็นเลิศ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน        
( ASEAN Community) 

๓. พัฒนานักเรียนให้มีจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมความเป็นไทย มีวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีตั้งไว้   

๔. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล สามารถปฏิบัติการสอนอย่าง          
มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีการวิจัยพัฒนา 

๕. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ การใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศ การใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสาร การบริหารจัดการองค์ความรู้และการบริการ 

๖. พัฒนากระบวนการบริหารที่ใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบสากลทันสมัย และพัฒนาระบบอย่าง
ต่อเนื่อง 

๗. จัดบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ประชาคมอาเซียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและการจัดการศึกษา
ร่วมกับประเทศในอาเซียน 

๘. จัดตั้งคณะท างานและพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน                           
๙. จัดให้มีระบบการบริหารหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรนานาชาติที่ตอบสนองผู้เรียน

อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ                                                                                                              

ด้านผู้ เ รี ยน  ระดับการศึกษาปฐมวัย  
กลยุทธ์ที่  ๑   จัดกระบวนการจัดกิจกรรมให้เด็กพัฒนาครบทุกด้านโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้ Project 

Approach 
กลยุทธ์ที่  ๒   จัดกระบวนการจัดกิจกรรมการเล่นและการเรียนการสอนผ่านสถานการณ์จริงที่เหมาะสมตาม

วัย 
กลยุทธ์ที่  ๓   จัดให้นักเรียนมีกิจกรรมการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มและได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงผ่าน

ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
กลยุทธ์ที่  ๔   จัดกระบวนการเรียนการสอนตอบสนองต่อความต้องของนักเรียน 
กลยุทธ์ที่  ๕   ส่งเสริมทักษะการแสดงออกตามความสามารถและศักยภาพของนักเรียน 
กลยุทธ์ที่  ๖   ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มและรายบุคคล 
กลยุทธ์ที่  ๗   พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่าง

หลากหลาย 
กลยุทธ์ที่  ๘   ส่งเสริมสุขภาพดีมีอนามัยในโรงเรียน 
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กลยุทธ์ที่  9 ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีพัฒนาการความพร้อมทั้ง 4 ด้านให้
เหมาะสมตามวัย 

กลยุทธ์ที่  10 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่  11 จัดการนิเทศการจัดกิจกรรมของครูอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่ ๑๒   ส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษท่ีสอดคล้องกับ Project Approach ในห้องเรียน 
กลยุทธ์ที่ ๑๓   ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
กลยุทธ์ที่ ๑๔   จัดบูรณาการ การเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมประชาคมอาเซียนในห้องเรียน 
กลยุทธ์ที่ ๑๕   จัดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมประชาคมอาเซียนในโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ ๑๖   ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างช่วงชั้นและการแนะแนวเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ 
กลยุทธ์ที่ ๑๗   ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนได้แสดงความสามารถพิเศษ และความถนัดเหมาะสม

ตามวัยร่วมกับนักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่ 
กลยุทธ์ที่ ๑๘  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมบูรณาการในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรมให้เด็ก   

ได้เรียนรู้ และปฏิบัติจริงในการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่  ๑๙   กระตุ้น ส่งเสริมพัฒนาครูให้เห็นความส าคัญในการประเมินผลสัมฤทธิ์ และน าผลไปพัฒนา
นักเรียนเป็นรายคน และจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักเรียน 

กลยุทธ์ที่  ๒๐  จัดโครงการส่งเสริม พัฒนา ศักยภาพของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้สามารถ
สอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทั้งระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด และ
ระดับประเทศ 

กลยุทธ์ที่  ๒๑  จัดแผนการทบทวน ฝึกหัดท าข้อสอบ O-NET ทุกระดับชั้นที่สอบและติวการสอบ GAT ให้
นักเรียนได้ฝึกทบทวนตลอดปีการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  ๒๒  ปรับปรุงพัฒนาแผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษและชั่วโมงสอนของครูต่างชาติ ให้เกิดผลกว่าเดิม
และเพ่ิมครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทย ที่มีความสามารถเข้าสอนเพ่ิมเติม 

กลยุทธ์ที่  ๒๓  สรรหานักเรียนที่มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือเรียนสายสุขภาพ และพัฒนาให้ได้ตาม
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ที่  ๒๔  จัดกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และสร้างบรรยากาศประชาคม
อาเซียนในโรงเรียน 

กลยุทธ์ที่  ๒๕   จัดตั้งและพัฒนาทีมงานพัฒนาผู้เรียนให้สร้างระบบการติดตามให้ความช่วยเหลือ และสร้าง
กิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีตั้งไว้ ๗ ประการ 

กลยุทธ์ที่  ๒๖   จัดกิจกรรมการแสดงออกถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมความเป็นไทยให้เด็กได้ร่วมและฝึกปฏิบัติ
ผ่านสถานการณ์จริง 

กลยุทธ์ที่  ๒๗   ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่  ๒๘   ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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กลยุทธ์ที่  29   พัฒนาทีมคณะท างานหลักสูตร และเสริมสร้างศักยภาพ นิเทศ ก ากับติดตามครูด้านการ
วางแผนหลักสูตร และน าหลักสูตรไปใช้ 

กลยุทธ์ที่  30   เสริมสร้าง ศักยภาพ นิเทศ ติดตามครูด้านการใช้เทคนิค วิธีการสอนใหม่ ๆ และคุณภาพ 
วิธีการเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย 

กลยุทธ์ที่  31   เสริมสร้าง ศักยภาพความเข้มแข็งของครู และการให้ความช่วยเหลือ ดูแลนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

กลยุทธ์ที่  32   อบรมพัฒนา และนิเทศ ติดตาม การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่  33   อบรม พัฒนา และสร้างโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
กลยุทธ์ที่  34   ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมครู ด ารงตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
กลยุทธ์ที่  35   อบรม พัฒนครูมุ่งปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่  36   ปลูกฝังค่านิยมเป็นแบบอย่างที่ดีให้ครูและบุคลากร 

กลยุทธ์ที่  37   จัดตั้งคณะท างานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหาร บริการและการประชาสัมพันธ์ 
กลยุทธ์ที่  38 สร้างบรรยาการอาคารสถานที่ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนและอาเซียน +๓ +๖ 
กลยุทธ์ที่  39   ส่งเสริม พัฒนาการใช้ทักษะภาษาอังกฤษทั้งครูไทยและครูต่างประเทศและฝุายสนับสนุน 
กลยุทธ์ที่  40   พัฒนาระบบและทีมงานแต่ละแผนกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่  41   พัฒนาระบบและทีมงานประกันคุณภาพภายในโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่  42   จัดท าหลักสูตรสถานศึกษานานาชาติ และขออนุญาตต่อรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 
กลยุทธ์ที่  43   ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานให้เอื้อต่อการบริหารจัดการทั้งระบบ 
กลยุทธ์ที่  44   ขออนุญาตเป็นศูนย์สอบ CIE และจัดระบบประกันคุณภาพมาตรฐานของระดับสากล CFBT 
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ด้านผู้เรียน ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 กลยุทธ์ที่  ๑  จัดกระบวนการจัดกิจกรรมให้เด็กพัฒนาครบทุกด้านโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้ 
Project Approach 

๑) โครงการส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนโดย
ผ่านนวัตกรรมการ
สอนที่ยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
(Project 
Approach) 

๑. ครูเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
เทคนิควิธีการ
สอนใหม่ ๆ  

๑. ร้อยละ ๙๐ ของครูมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้
นวัตกรรมการสอน
แบบ Project 
Approach 

๒. ครูร้อยละ ๙๐ 
สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดย
ใช้นวัตกรรมการสอน
แบบ Project 
Approach ได้ 

๑. ร้อยละ ๙๗.๙๔ของ
ครูมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบ 
Project 
Approach ได้ 

มฐ.ที ่๔ 

 กลยุทธ์ที่  ๒  จัดกระบวนการจัดกิจกรรมการเล่นและการเรียนการสอนผ่านสถานการณ์จริงที่เหมาะสม
ตามวัย 

๑) โครงการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นใน
ชุมชน 

๑. นักเรียน
ตระหนัก 
รักษาและชื่น
ชมภูมิปัญญา
ไทยในท้องถิ่น
ของตนเอง 

๑. นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเองโดย
การเรียนรู้ผ่าน
สถานการณ์จริงได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

๒. นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิน่ของตนเองได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

๑. นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเอง
โดยการเรียนรู้ผ่าน
สถานการณ์จริงได้
ร้อยละ ๙๕.๔๒ 

๒. นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเอง
ได้ร้อยละ ๙๕.๔๒ 

มฐ.ที่ ๗ 
มฐ.ที่ ๙ 
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 กลยุทธ์ที่  ๓  จัดใหน้ักเรียนมีกิจกรรมการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มและได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง
ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 

๑) โครงการส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนโดย
ผ่านนวัตกรรม
การสอนที่ยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(Project 
Approach) 

๑. ครูเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
เทคนิควิธีการ
สอนใหม่ ๆ  

๑. ร้อยละ ๙๐ ของครูมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรม
การสอนแบบ Project 
Approach 

๒. ครูร้อยละ ๙๐ สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้นวัตกรรมการ
สอนแบบ Project 
Approach ได้ 

๑. ร้อยละ ๙๘.๒๖ 
ของครูมีความรู้
ความเข้าใจและ
สามารถจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบ 
Project 
Approach ได้ 

มฐ.ที่ ๔ 

๒) โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

๑. เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
ให้เอ้ือต่อการ
จัดกิจกรรม
การเรียนรู้แก่
นักเรียน 

๒. เพ่ือสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของ
นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียน 

๑. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
ภายในอาคารเรียน 
บริเวณโรงเรียนสวยงาม
และปลอดภัย เพ่ือเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

๒. นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการเกิดความพึง
พอใจในการจัด
สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ  ๙๐ 

๑. โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อม
ภายในอาคารเรียน 
บริเวณโรงเรียน
สวยงามและ
ปลอดภัย เพื่อเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

๒. นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการเกิดความ
พึงพอใจในการจัด
สภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน
ร้อยละ  ๑๐๐ 

มฐ.ที่ ๔ 
มฐ.ที่ ๗ 

๑) โครงการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นใน
ชุมชน 

๑. นักเรียน
ตระหนัก รักษา
และชื่นชมภูมิ
ปัญญาไทยใน
ท้องถิ่นของ
ตนเอง 

๑. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ตนเองโดยการเรียนรู้
ผ่านสถานการณ์จริงได้
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๙๐ 

๒. นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเองได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

๑. นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเอง
โดยการเรียนรู้ผ่าน
สถานการณ์จริงได้
ร้อยละ ๙๕.๔๒ 

๒. นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเอง
ได้ร้อยละ ๙๕.๔๒ 

มฐ.ที่ ๗ 
มฐ.ที่ ๙ 
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 กลยุทธ์ที่  ๔  จัดกระบวนการเรียนการสอนตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน 

๑) โครงการส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนโดย
ผ่านนวัตกรรมการ
สอนที่ยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
(Project 
Approach) 

๑. ครูเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
เทคนิควิธีการ
สอนใหม่ ๆ  

๑. ร้อยละ ๙๐ ของครูมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้
นวัตกรรมการสอนแบบ 
Project Approach 

๒. ครูร้อยละ ๙๐ สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้
นวัตกรรมการสอนแบบ 
Project Approach ได ้

๑. ร้อยละ ๙๘.๓๔ 
ของครูมีความรู้
ความเข้าใจและ
สามารถจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
แบบ Project 
Approach ได้ 

มฐ.ที่ ๔ 

๒) โครงการอนุบาล
รวมใจวิเคราะห์
หลักสูตรลงสู่
แผนการสอน 

๑. เพ่ือให้ครูมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร
สถานศึกษา 

๒. เพ่ือให้ครู
สามารถจัด
แผนการสอน
ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตร
สถานศึกษา 

๓. เพ่ือให้ครู
สามารถวัดผล 
ประเมินผล
เกี่ยวกับการใช้
หลักสูตรได้ 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของ
ครูผู้สอนจัดท าแผนการ
สอนสอดคล้องกับ
สาระส าคัญของ
หลักสูตรสถานศึกษา 

๒. ครูผู้สอนร้อยละ ๙๐ 
สามารถจัดท าแผนการ
สอนสอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา
และสามารถวัดผล 
ประเมินผลเกี่ยวกับการ
ใช้หลักสูตรได้ 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ 
ของครูผู้สอน
จัดท าแผนการ
สอนสอดคล้อง
กับสาระส าคัญ
ของหลักสูตร
สถานศึกษา 

๒. ครูผู้สอนร้อยละ 
๙๗.๙๒ สามารถ
จัดท าแผนการ
สอนสอดคล้อง
กับหลักสูตร
สถานศึกษาและ
สามารถวัดผล 
ประเมินผล
เกี่ยวกับการใช้
หลักสูตรได้ 

มฐ.ที่ ๕ 
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กลยุทธ์ที่  ๕  ส่งเสริมทักษะการแสดงออกตามความสามารถและศักยภาพของนักเรียน 

๑) โครงการกล้าคิด 
กล้าท า กล้าแสดง 

๑. เพ่ือให้นักเรียน
กล้าคิด กล้าท า 
กล้าแสดงออก
ถึง
ความสามารถ 
ทางด้านศิลปะ
การ 

แสดง 
(นาฎศิลป์) 
ดนตรีและ
ทัศนศิลป์อย่าง
สร้างสรรค ์

๑. นักเรียนและ
ผู้ปกครองที่เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ มีความ
พึงพอใจในผลการจัด
กิจกรรม 

๒. นักเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ ได้แสดง
ความสามารถ
ทางด้าน
ศิลปะการแสดง 
(นาฎศิลป์) ดนตรีและ
ทัศนศิลป์อย่าง
สร้างสรรค์ 

๑. นักเรียนและ
ผู้ปกครองที่เข้า
ร่วมกิจกรรมร้อย
ละ 78.67 มี
ความพึงพอใจใน
ผลการจัด
กิจกรรม 

๒. นักเรียนร้อยละ 
87.49 ได้แสดง
ความสามารถ
ทางด้าน
ศิลปะการแสดง 
(นาฎศิลป์) ดนตรี
และทัศนศิลป์
อย่างสร้างสรรค์ 

มฐ.ที่ ๑๐ 
 

๒. โครงการหนูน้อย
กล้าแกร่งน าสมัย 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กเกิด
พฤติกรรมอัน
พึงประสงค์ของ
โรงเรียนจน
ก่อให้เกิด
เป็นอัตลักษณ์
ของโรงเรียน 

๑. นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย
เจริญเติบโตสมวัย
ตามเกณฑ์ 

๑. นักเรียนร้อยละ 
๙๔.๑๐ มี
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย
เจริญเติบโต
สมวัยตามเกณฑ์ 

มฐ.ที่ ๑๐ 
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กลยุทธ์ที่  ๖  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มและรายบุคคล 

๑) โครงการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นใน
ชุมชน 

๑. นักเรียน
ตระหนัก รักษา
และชื่นชมภูมิ
ปัญญาไทยใน
ท้องถิ่นของ
ตนเอง 

๒. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนได้
ท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม และ
รายบุคคล 

๑. นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเอง
โดยการเรียนรู้ผ่าน
สถานการณ์จริงได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

๒. นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเองได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๙๐ 

๑. นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ของตนเองโดย
การเรียนรู้ผ่าน
สถานการณ์จริง
ได้ร้อยละ 
๙๕.๔๒ 

๒. นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
เกี่ยวกบัภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ของตนเองได้ร้อย
ละ ๙๕.๔๒ 

มฐ.ที่ ๗ 
มฐ.ที่ ๙ 

 กลยุทธ์ที่  ๗  พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่าง
หลากหลาย 

๑) โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู ้

๑. เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้แก่นักเรียน 

๒. เพื่อสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของ
นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียน 

๑. โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมภายใน
อาคารเรียน บริเวณ
โรงเรียนสวยงามและ
ปลอดภัย เพื่อเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

๒. นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการเกิดความพึง
พอใจในการจัด
สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  ๙๐ 

๑. โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อม
ภายในอาคารเรียน 
บริเวณโรงเรียน
สวยงามและ
ปลอดภัย เพื่อเอ้ือต่อ
การเรยีนรู ้

๒. นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการเกดิความพึง
พอใจในการจัด
สภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนร้อย
ละ  ๙๔.๔๔ 

มฐ.ที่ ๗ 
มฐ.ที่ ๙ 



 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

 กลยุทธ์ที่  ๘  ส่งเสริมสุขภาพดีมีอนามัยในโรงเรียน 

๑) โครงการหนูน้อย
ปลอดภัยห่างไกล
เชื้อโรค 

๑. เพ่ือให้นักเรียน
และ บุคคลใน
ชุมชนได้
ตระหนักถึง
ความส าคัญใน
การดูแลและ
ปูองกันตัวเองให้
ปลอดจาก
โรคภัยไข้เจ็บ
ต่าง ๆ 

๑. นักเรียน ครู และ
ชุมชนที่ร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจใน
การจัดโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ  
๙๐ 

๒. นักเรียนและบุคคล
ในชุมชนได้ทราบถึง
การดูแลและปูองกัน
ตัวเองให้ปลอดจาก
โรคได้ 

๑. นักเรียน ครู และ
ชุมชนที่ร่วม
กิจกรรมมีความพึง
พอใจในการจัด
โครงการร้อยละ  
๙๗.๔๘ 

๒. นักเรียนและบุคคล
ในชุมชนได้ทราบ
ถึงการดูแลและ
ปูองกันตัวเองให้
ปลอดจากโรคได้ 

มฐ.ที่ ๑๐ 
 

 กลยุทธ์ที่ ๙  ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีพัฒนาการความพร้อมทั้ง ๔ ด้านให้
เหมาะสมตามวัย 

๑) โครงการ ๘ 
คุณธรรมน าชีวิตสู่
ความดีงาม 

๑. นักเรียนปฏิบัติ
ตนเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม 
จริยธรรมตาม
ลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

๒. นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. นักเรียนมีจิตส านึกใน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติ
อย่างสม่ าเสมอจน
เกิดเป็นอัตลักษณ์
ของโรงเรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๙๐ 

๒. นักเรียนได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมจนเกิดการ
เรียนรู้และน าไป
ปฏิบัติจริงได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๑. นักเรียนร้อยละ 
๙๕.๖๐ มี
จิตส านึกในด้าน
คุณธรรม 
จรยิธรรม ปฏิบัติ
อย่างสม่ าเสมอ
จนเกิดเป็นอัต
ลักษณ์ของ
โรงเรียน 

๒. นักเรียนได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมจนเกิด
การเรียนรู้และ
น าไปปฏิบัติจริง
ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

มฐ.ที่ ๓ 
มฐ.ที่ ๑๐ 
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 กลยุทธ์ที่  ๑๐  ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษทางด้านภาษาและเทคโนโลยี 

๑) โครงการหนูน้อย
กล้าแกร่งน าสมัย
ด้วย English 
Techno 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความพร้อมใน
การเรียน
ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาท่ี ๒ 
ในระดับชั้นที่
สูงขึ้นไป 

๒. เพ่ือสร้าง
ความคุ้นเคยใน
การใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
ให้กับนักเรียน 

๑. นักเรียนที่ได้เข้าร่วม
โครงการมีพ้ืนฐาน
ความพร้อมการฟัง 
พูด ภาษาอังกฤษได้
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๙๐ 

๒. นักเรียนมีพ้ืนฐาน
ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในการ
เรียนรู้เบื้องต้นได้ 
 

๑. นักเรียนร้อยละ 
๙๗.๗๑ มีพ้ืนฐาน
ความพร้อมการฟัง 
พูด ภาษาอังกฤษ
และพ้ืนฐานทักษะ
การใช้
คอมพิวเตอร์ใน
การเรียนรู้เบื้องต้น  

๒. นักเรียนมีพ้ืนฐาน
ความพร้อมในการ
ฟัง พูด 
ภาษาอังกฤษและ
ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ใน
การเรียนรู้เบื้องต้น 

มฐ.ที่ ๑ 

 

๒) โครงการเสริม
ทักษะการใช้ภาษา 

๑) เพ่ือให้นักเรียนมี
พ้ืนฐานการใช้
ภาษาสมวัย 

๑) นักเรียนมีพัฒนาการ
พ้ืนฐานการใช้ภาษา
สมวัยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ 

๒) นักเรียนมีทักษะการ
ใช้ภาษาสมวัย 

๑) นักเรียนมี
พัฒนาการพ้ืนฐาน
การใช้ภาษาสมวัย   
ร้อยละ ๙๓.๑๕ 

๒) นักเรียนมีทักษะ
การใช้ภาษาสมวัย 

มฐ.ที่  ๔ 
มฐ.ที่ ๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

 กลยุทธ์ที่ ๑๑  จัดการนิเทศการจัดกิจกรรมของครูอย่างต่อเนื่อง 

๑) โครงการนิเทศการ
เรียนการสอนของ
ครูภายในชั้นเรียน 

๑. เพ่ือปรับปรุง
คุณภาพการ
เรียนการสอน
ของครูสู่การ
พัฒนาทักษะ
วิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่องทันต่อ
เหตุการณ์ 

๒. เพ่ือน าผลการ
นิเทศมา
ปรับเปลี่ยนการ
เรียนการอสน
เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็ม
ตามศักยภาพ  

๑. ครูได้รับการนิเทศใน
ห้องเรียนภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 

๒. ครูผู้สอนทุกคนมี
ความเข้าใจและให้
ความส าคัญต่อการ
นิเทศการเรียนการ
สอนและน าผลการ
นิเทศมาปรับปรุง
การเรียนการสอน 

๑. ครูได้รับการนิเทศ
ในห้องเรียนภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง 

๒. ครูผู้สอนทุกคนมี
ความเข้าใจและให้
ความส าคัญต่อ
การนิเทศการเรียน
การสอนและน าผล
การนิเทศมา
ปรับปรุงการเรียน
การสอน 

มฐ.ที่ ๕ 

 กลยุทธ์ที่ ๑๒  ส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับ Project Approach ใน
ห้องเรียน 

๑) โครงการหนูน้อย
กล้าแกร่งน าสมัย
ด้วย English 
Techno 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความพร้อมใน
การเรียน
ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาท่ี ๒ 
ในระดับชั้นที่
สูงขึ้นไป 

๒. เพ่ือสร้าง
ความคุ้นเคยใน
การใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
ให้กับนักเรียน 

 

๑. นักเรียนที่ได้เข้าร่วม
โครงการมีพ้ืนฐาน
ความพร้อมการฟัง 
พูด ภาษาอังกฤษได้
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๙๐ 

๒. นักเรียนมีพ้ืนฐาน
ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในการ
เรียนรู้เบื้องต้นได้ 

๑. นักเรียนร้อยละ 
๙๔.๗๒ มีพ้ืนฐาน
ความพร้อมการฟัง 
พูด ภาษาอังกฤษ
และพ้ืนฐานทักษะ
การใช้
คอมพิวเตอร์ใน
การเรียนรู้เบื้องต้น  

๒. นักเรียนมีพ้ืนฐาน
ความพร้อมในการ
ฟัง พูด 
ภาษาอังกฤษและ
ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ใน
การเรียนรู้เบื้องต้น 

มฐ.ที่ ๔ 

 



 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 กลยุทธ์ที่ ๑๓  ส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

๑) โครงการหนูน้อย
กล้าแกร่งน าสมัย
ด้วย English 
Techno 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความพร้อมใน
การเรียน
ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาท่ี ๒ 
ในระดับชั้นที่
สูงขึ้นไป 

๒. เพ่ือสร้าง
ความคุ้นเคยใน
การใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
ให้กับนักเรียน 

๑. นักเรียนที่ได้เข้าร่วม
โครงการมีพ้ืนฐาน
ความพร้อมการฟัง 
พูด ภาษาอังกฤษได้
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๙๐ 

๒. นักเรียนมีพ้ืนฐาน
ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในการ
เรียนรู้เบื้องต้นได้ 

๑. นักเรียนร้อยละ 
๙๔.๗๒ มีพ้ืนฐาน
ความพร้อมการฟัง 
พูด ภาษาอังกฤษ
และพ้ืนฐานทักษะ
การใช้
คอมพิวเตอร์ใน
การเรียนรู้เบื้องต้น  

๒. นักเรียนมีพ้ืนฐาน
ความพร้อมในการ
ฟัง พูด 
ภาษาอังกฤษและ
ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ใน
การเรียนรู้เบื้องต้น 

มฐ.ที่ ๔ 

 

 กลยุทธ์ที่ ๑๔  จัดบูรณาการ การเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมประชาคมอาเซียนในห้องเรียน 

๑) โครงการหนูน้อย
เรียนรู้อาเซียน 

๑. เพ่ือให้นักเรียน
ได้มีความรู้ 
เกี่ยวประเพณี
และวัฒนธรรม
ของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

๑. นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ ๙๐ 
มีความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน 

๒. นักเรียนได้เรียนรู้
ประเพณีและ
วัฒนธรรมของ
ประเทศสมาชิก
อาเซียน 

๑. นักเรียนร้อยละ 
๙๐ มีความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 

๒. นักเรียนได้เรียนรู้
ประเพณีและ
วัฒนธรรมของ
ประเทศสมาชิก
อาเซียน 

มฐ.ที่ ๔ 
มฐ.ที่ ๑๒ 

  



 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

 กลยุทธ์ที่ ๑๕  จัดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมประชาคมอาเซียนในโรงเรียน 

๑) โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนให้
เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

๑. เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
ให้เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้แก่
นักเรียน 

๒. เพ่ือสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของ
นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียน 

๑. โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อม
ภายในอาคารเรียน 
บริเวณโรงเรียน
สวยงามและ
ปลอดภัย เพื่อเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

๒. นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ
เกิดความพึงพอใจใน
การจัด
สภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนไม่
น้อยกว่า ร้อยละ  
๙๐ 

๑. โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อม
ภายในอาคารเรียน 
บริเวณโรงเรียน
สวยงามและ
ปลอดภัย เพื่อเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

๒. นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ
เกิดความพึงพอใจใน
การจัด
สภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนร้อย
ละ  ๙๔.๔๔ 

มฐ.ที่ ๗ 
มฐ.ที่ ๙ 

 กลยุทธ์ที่  ๑๖  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างช่วงชั้นและการแนะแนวเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง

มาตรฐาน

การศกึษาของ

สถานศึกษา 

๑) โครงการเชื่อม
สัมพันธ์สู่ชุมชน 

๑. เพ่ือเสริมสร้าง
ความร่วมมือ
ระหว่าง
ผู้ปกครอง ครู
และชุมชนใน
การดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียนร่วมกัน 

๑. นักเรียนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือเป็น
รายบุคคล 

๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อย
ละ ๙๐ มีความพึง
พอใจในการ
ด าเนินงาน 

๑. นักเรียนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือเป็น
รายบุคคล 

๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
รอ้ยละ ๙๕.๔๙ มี
ความพึงพอใจใน
การด าเนินงาน 

มฐ. ที่ ๕ 
มฐ. ที่ ๗ 
มฐ. ที่ ๙ 
 

 



 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 กลยุทธ์ที่ ๑๗  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนได้แสดงความสามารถพิเศษ และความถนัด
เหมาะสมตามวัยร่วมกับนักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง

มาตรฐาน

การศกึษาของ

สถานศึกษา 

๑) โครงการ 
กล้าคิด กล้าท า  
กล้าแสดง 

๑. เพ่ือให้นักเรียน
กล้าคิด กล้าท า 
กล้าแสดงออกถึง
ความสามารถ 
ทางด้าน
ศิลปะการแสดง 

)นาฎศิลป์) ดนตรี
และทัศนศิลป์
อย่างสร้างสรรค์ 

๑. นักเรียนและ
ผู้ปกครองที่เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ มีความ
พึงพอใจในผลการ
จัดกิจกรรม 

๒. นักเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ ได้แสดง
ความสามารถ
ทางด้าน
ศิลปะการแสดง 

)นาฎศิลป์) ดนตรี
และทัศนศิลป์อย่าง
สร้างสรรค์ 

๑. นักเรียนและ
ผู้ปกครองที่เข้า
ร่วมกิจกรรมร้อย
ละ ๗๘.๖๗   มี
ความพึงพอใจใน
ผลการจัดกิจกรรม 

๒. นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ ได้แสดง
ความสามารถ
ทางด้าน
ศิลปะการแสดง 
(นาฎศิลป์) ดนตรี
และทัศนศิลป์
อย่างสร้างสรรค์ 

มฐ.ที่ ๑๐ 

 

๑) โครงการหนูน้อย
กล้าแกร่งน า
สมัยด้วย 
English 
Techno 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความพร้อมในการ
เรียนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาท่ี ๒ ใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น
ไป 

๒. เพ่ือสร้าง
ความคุ้นเคยใน
การใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ให้กับ
นักเรียน 

๑. นักเรียนที่ได้เข้าร่วม
โครงการมีพ้ืนฐาน
ความพร้อมการฟัง 
พูด ภาษาอังกฤษได้
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๙๐ 

๒. นักเรียนมีพ้ืนฐาน
ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในการ
เรียนรู้เบื้องต้นได้ 

 

๑. นักเรยีนร้อยละ 
๙๔.๗๒  มีพ้ืนฐาน
ความพร้อมการฟัง 
พูด ภาษาอังกฤษ
และพ้ืนฐานทักษะ
การใช้
คอมพิวเตอร์ใน
การเรียนรู้เบื้องต้น  

๒. นักเรียนมีพ้ืนฐาน
ความพร้อมในการ
ฟัง พูด 
ภาษาอังกฤษและ
ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ใน
การเรียนรู้เบื้องต้น 

มฐ.ที่ ๑ 

 

 
 
 
 



 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

 กลยุทธ์ที่  ๑๘  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมบูรณาการในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรมให้
เด็กได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงในการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่อง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของ

โครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศกึษาของ
สถานศึกษา 

๑) โครงการ ๘ 
คุณธรรมน าชีวิต
สู่ความดีงาม 

๑. นักเรียนปฏิบัติ
ตนเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม 
จริยธรรมตาม
ลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

๒. นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. นักเรียนมีจิตส านึก
ในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติ
อย่างสม่ าเสมอจน
เกิดเป็นอัตลักษณ์
ของโรงเรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๙๐ 

๒. นักเรียนได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมจนเกิดการ
เรียนรู้และน าไป
ปฏิบัติจริงได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๑. นักเรียนร้อยละ 
๙๕.๖๐ มีจิตส านึก
ในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติ
อย่างสม่ าเสมอจน
เกิดเป็นอัตลักษณ์
ของโรงเรียน 

๒. นักเรียนได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมจนเกิด
การเรียนรู้และ
น าไปปฏิบัติจริงได้
ในชีวิตประจ าวัน 

มฐ.ที่ ๓ 
มฐ.ที่ ๑๐ 
 

ด้านผู้เรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 กลยุทธ์ที่ ๑9  กระตุ้น ส่งเสริมพัฒนาครูให้เห็นความส าคัญในการประเมินผลสัมฤทธิ์ และน าผลไปพัฒนา
นักเรียนเป็นรายคน และจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักเรียน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง

มาตรฐาน

การศกึษาของ

สถานศึกษา 

๑) โครงการปฏิรูป
หลักสูตร
สถานศึกษาและ
การลงสู่การปฏิบัติ
ในชั้นเรียน 

๑. เพ่ือให้ครูผู้สอน
ทุกกลุ่มสาระ
รายวิชา มีความ
เข้าใจอย่าง
ถูกต้องในการ
จัดการเรียนการ
สอนให้เป็นไป
ตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร
โรงเรียน 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของ
ครูผู้สอนมีความ
เข้าใจอย่างถูกต้อง
ในการจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรโรงเรียน 

๒. ครูผู้สอนทุกกลุ่ม
สาระวิชา มีความ
เข้าใจอย่างถูกต้อง
ในการจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรของ
โรงเรียน 

๑. ร้อยละ ๙๐.๒๓ ของ
ครูผูส้อนมีความ
เข้าใจอย่างถูกต้องใน
การจัดการเรยีนการ
สอนให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของ
หลักสตูรโรงเรยีน 

๒. ครูผูส้อนทุกกลุ่ม
สาระวิชา มีความ
เข้าใจอย่างถูกต้องใน
การจัดการเรยีนการ
สอนให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของ
หลักสตูรของโรงเรียน 

มฐ.ที่ ๓ 
มฐ.ที่ ๔ 
มฐ.ที่ ๕ 



 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 กลยุทธ์ที่ 20  จัดโครงการส่งเสริม พัฒนา ศักยภาพของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สามารถ
สอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทั้งระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง

มาตรฐาน

การศกึษาของ

สถานศึกษา 

๑) โครงการเสริม
ทักษะ
ความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้
ความสามารถ
เกี่ยวกับทักษะ
วิชาวิทยาศาตร์  

๑. ผู้เรียนมีทักษะ
ความรู้ความสามารถ
ในด้านวิทยาศาสตร์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

๒. ผู้เรียนมีทักษะ
ความรู้ 
ความสามารถใน
ด้านวิทยาศาสตร์ 

๑. ผู้เรียนมีทักษะ
ความรู้ 
ความสามารถใน
ด้านวิทยาศาสตร์
ร้อยละ ๘๖.๘๕ 

๒. ผู้เรียนมีทักษะ
ความรู้ 
ความสามารถใน
ด้านวิทยาศาสตร์ 
 

มฐ.ที่ ๓ 
มฐ.ที่ ๔ 
มฐ.ที่ ๕ 

๒) โครงการเสริม
ทักษะ
ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้
ความสามารถ
เกี่ยวกับทักษะ
วิชาคณิตศาสตร์  

๑. ผู้เรียนมีทักษะ
ความรู้ความสามารถ
ในด้านคณิตศาสตร์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

๒. ผู้เรียนมีทักษะ
ความรู้ 
ความสามารถใน
ด้านคณิตศาสตร์ 

๑. ผู้เรียนมีทักษะ
ความรู้ 
ความสามารถใน
ด้านคณิตศาสตร์
ร้อยละ ๙๕.๕๒ 

๒. ผู้เรียนมีทักษะ
ความรู้ 
ความสามารถใน
ด้านคณิตศาสตร์ 

มฐ.ที่ ๓ 
มฐ.ที่ ๔ 
มฐ.ที่ ๕ 

 กลยุทธ์ที่ 21  จัดแผนการทบทวน ฝึกหัดท าข้อสอบ O-NET ทุกระดับช้ันที่สอบและติวการสอบ GAT ให้
นักเรียนได้ฝึกทบทวนตลอดปีการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน
การศกึษา

ของ
สถานศึกษา 

๑) โครงการค่าย
วิชาการ 

๑. เพ่ือทบทวนสรุป
เนื้อหา ความรู้
ระดับมัธยม
ปลาย 

๒. เพ่ือให้ฝึก
เทคนิคในกาค
คิด วิเคราะห์ท า
ข้อสอบ 

๑. นักเรยีนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ได้เข้าร่วมโครงการ 

๒. นักเรียนสามารถท า
คะแนนสอบในทุก ๆ 
รายวิชาได้สูงขึ้นและ
ผ่านเกณฑ์การสอบ
คัดเลือกเข้า
มหาวิทยาลัย 

๑. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ได้เข้าร่วมโครงการ 

๒. นักเรียนสามารถท า
คะแนนสอบในทุก ๆ 
รายวิชาได้สูงขึ้นและ
ผ่านเกณฑ์การสอบ
คัดเลือกเข้า
มหาวิทยาลัย 

มฐ.ที่ ๕ 



 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน
การศกึษา

ของ
สถานศึกษา 

๒) โครงการเตรียม
ความพร้อมสอบ 
O-NET 

๑. เพ่ือเตรียมความ
พร้อมนักเรียน
ให้คุ้นเคยกับ
รูปแบบข้อสอบ
ที่หลากหลาย
ของการสอบ O-
NET  

๑. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
และ ๖ มีผลคะแนน
สอบ Pre O-NET ที่
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
๘๐ 
 

๑. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
และ ๖ มีผลคะแนน
สอบ Pre O-NET ที่
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
๙๕.๙๔ 
 

มฐ.ที่ ๕ 

 กลยุทธ์ที่ 22  ปรับปรุงพัฒนาแผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษและชั่วโมงสอนของครูต่างชาติ ให้เกิดผล
กว่าเดิมและเพิ่มครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทย ที่มีความสามารถเข้าสอนเพิ่มเติม 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง

มาตรฐาน

การศกึษา

ของ

สถานศึกษา 
๑) โครงการปฏิรูป

หลักสตูร
สถานศึกษาและลง
สู่การปฏิบัติในช้ัน
เรียน 

๑. เพื่อให้ครูผูส้อนในทุก
กลุ่มสาระวิชามีความ
เข้าใจอย่างถูกต้องใน
การจัดการเรยีนการ
สอนให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของ
หลักสตูรโรงเรยีน 

๑. โรงเรียนได้พัฒนาระบบ
การบริหารหลักสูตรให้
มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลต่อผู้เรียน
ให้ได้เรียนอย่างเตม็
ศักยภาพของแต่ละ
แผนการเรียนตาม
ความสามารถของแต่
ละบุคคลโดยการน า
ระบบเทคโนโลยีมาเป็น
เครื่องมือในการควบคมุ
การด าเนินการ 

๑. โรงเรียนได้พัฒนาระบบ
การบริหารหลักสูตรให้
มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลต่อผู้เรียน
ให้ได้เรียนอย่างเตม็
ศักยภาพของแต่ละ
แผนการเรียนตาม
ความสามารถของแต่
ละบุคคลโดยการน า
ระบบเทคโนโลยีมาเป็น
เครื่องมือในการควบคมุ
การด าเนินการ 

มฐ.ที่ ๓ 
มฐ.ที่ ๔ 
มฐ.ที่ ๕ 

 

 

 

 

 



 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 กลยุทธ์ที่  23  สรรหานักเรียนที่มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเรียนสายสุขภาพ และพัฒนาให้ได้ตาม
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง

มาตรฐาน

การศกึษาของ

สถานศึกษา 

๑) โครงการค่าย
วิชาการ 

๑. เพ่ือทบทวนสรุป
เนื้อหา ความรู้
ระดับมัธยม
ปลาย 

๒. เพ่ือให้ฝึก
เทคนิคในกาค
คิด วิเคราะห์ท า
ข้อสอบ 

๑. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ได้เข้าร่วมโครงการ 

๒. นักเรียนสามารถท า
คะแนนสอบในทุก ๆ 
รายวิชาได้สูงขึ้นและ
ผ่านเกณฑ์การสอบ
คัดเลือกเข้า
มหาวิทยาลัย 

๑. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศกึษาปีที่ ๖ 
ได้เข้าร่วม
โครงการ 

๒. นักเรียนสามารถ
ท าคะแนนสอบใน
ทุก ๆ รายวิชาได้
สูงขึ้นและผ่าน
เกณฑ์การสอบ
คัดเลือกเข้า
มหาวิทยาลัย 

มฐ.ที่ ๕ 

 กลยุทธ์ที่  24  จัดกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และสร้างบรรยากาศประชาคม
อาเซียนในโรงเรียน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง

มาตรฐาน

การศกึษาของ

สถานศึกษา 
๑) โครงการเสริม

ทักษะการ
ด ารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๑. เพ่ือให้นักเรียน
ได้รับความรู้ทาง
วิชาการเก่ียวกับ
วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม ได้แก่ 
เศรษฐศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 
ศาสนาสากล 
อาเซียนศึกษา 
ภูมิศาสตร์ และ
ประวัติศาสตร์ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
สาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

๑. นักเรียนร้อยละ 
๙๗.๐๗ ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
สาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

มฐ. ที่ ๓ 
มฐ. ที่ ๔ 
มฐ. ที่ ๕ 

 

 



 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

 กลยุทธ์ที่  25  จัดตั้งและพัฒนาทีมงาน พัฒนาผู้เรียน ให้สร้างระบบการติดตามให้ความช่วยเหลือ และ
สร้างกิจกรรม โครงการ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ตั้งไว้ ๗ ประการ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศกึษาของ
สถานศึกษา 

๑) โครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

๑. เพ่ือสร้างระบบ
การติดตามแล
ให้ความ
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

๒. เพ่ือสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างบ้าน
และโรงเรียน 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม 

๒. จัดระบบการติดตาม
และให้ความ
ช่วยเหลือของ
นักเรียน 

๑. ร้อยละ ๗๖.๒๖ 
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึง
พอใจในการจัด
กิจกรรม 

๒. มีระบบติดตาม
และให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียน 

มฐ.ที่ ๑๐ 

๒) โครงการปันน้ าใจ
จากวารีสู่ชุมชน 

๑. เพ่ือสร้าง
จิตส านึกในการ
มีจิตสาธารณะ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
ได้ร่วมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 

๒. นักเรียนมีจิตส านึก
ในการมีจิต
สาธารณะปฎิบัติตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 

๑. นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ ได้ร่วม
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 

๒. นักเรียนมีจิตส านึก
ในการมีจิต
สาธารณะปฎิบัติ
ตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 

มฐ.ที่ ๒ 

 

 

 

 

 

 

 



 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

ด้านผู้เรียน  ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 กลยุทธ์ที่  26  จัดกิจกรรมการแสดงออกถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมความเป็นไทยให้เด็กได้ร่วมและฝึก
ปฏิบัติผ่านสถานการณ์จริง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศกึษาของ
สถานศึกษา 

๑) โครงการ 
วันไหว้ครู 

๑. นักเรียนมีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรม
ในด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีอัน
ดีงามของไทย 

๒. เพ่ือเป็นการแสดง
ความกตัญญู
กตเวทีต่อครูและ
ผู้มีพระคุณ 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
แสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อครูและผู้มี
พระคุณ 

๒. นักเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมในด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม
และประเพณีอันดี
งาม 

๑. ร้อยละ ๙๖.๖๘ 
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้แสดง
ความกตัญญู
กตเวทีต่อครูและผู้
มีพระคุณ 

๒. นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมในด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม
และประเพณีอันดี
งาม 

ปฐมวัย 
มฐ.ที่ ๒ 
มฐ.ที่ ๓  
ขั้นพื้นฐาน 
มฐ.ที่ ๒ 
มฐ.ที่ ๖ 

๒) โครงการวารี 
ยี่เป็ง 

๑. เพ่ือปลูกฝัง
จิตส านึกคณะครู 
บุคลากรและ
นักเรียนให้รักษา
หวงแหนคุณค่า
ความเป็นไทยที่มี
เอกลักษณ์เป็น
ของตนเอง 

๒. เพ่ือให้เห็นคุณค่า
ของการมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

๑. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในการ
จัดกจิกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐  

๒. คณะครู บุคลากร 
และนักเรยีนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ 
และฟ้ืนฟูประเพณี
อันดีงามของไทย
และสืบทอดให้คงอยู่
ต่อไป 

๑. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม 
๘๘.๘๑ 

๒. คณะครู บุคลากร 
และนักเรยีนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ 
และฟ้ืนฟูประเพณี
อันดีงามของไทย
และสืบทอดให้คง
อยู่ต่อไป 

ปฐมวัย 
มฐ.ที่ ๑ 
มฐ.ที่ ๑๐ 
ขั้นพื้นฐาน 
มฐ.ที่ ๑ 
มฐ.ที่ ๑๔ 

 

 

 



 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศกึษาของ
สถานศึกษา 

๓) โครงการวัน
คริสต์มาส 

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้
รู้จักการแบ่งปัน 
การให้ผู้อื่นมี
ความกล้า
แสดงออกอย่าง
ภาคภูมิใจ 

๑) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
ต่อการด าเนินงาน
ของโครงการ 

๒) นักเรียนเกิดทักษะ
กระบวนการท างาน
ร่วมกันจนบรรลุตาม
เปูาหมายที่ก าหนด 

๑) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจร้อย
ละ ๙๕.๕๖ ต่อการ
ด าเนินงานของ
โครงการ 

๒) นักเรียนเกิดทักษะ
กระบวนการ
ท างานร่วมกันจน
บรรลุตาม
เปูาหมายที่ก าหนด 

ปฐมวัย 
มฐ.ที่ ๑ 
มฐ.ที่ ๑๐ 
ขั้นพื้นฐาน 
มฐ.ที่ ๑ 
มฐ.ที่ ๑๔ 

๔) โครงการ
เทิดพระเกียรติวัน
แม่แห่งชาติ  

๑. เพ่ือให้นักเรียน
ได้ตระหนักถึง
พระคุณของแม่
และรู้จักการ
ตอบแทน
พระคุณของแม่ 

๒. เพ่ือร่วมกัน
แสดงถึงความ
จงรักภักดีและ
ร่วมกันถวาย
พระพรแด่
สมเด็จพระนาง
เจ้า
พระบรมราชินีน
าถ เนื่องในวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษาครบ 
๘๑ พรรษา 

๑. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
ต่อการด าเนินงาน
ของโครงการ 

๒. นักเรียนได้รับการ
ปลูกฝังให้มีจิตส านึก
และเข้าใจในเรื่อง
ความกตัญญูรู้คุณ
จากกิจกรรมที่ครูจัด 

๑. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจร้อย
ละ ๘๘.๒๖ ต่อการ
ด าเนินงานของ
โครงการ 

๒. นักเรียนได้รับการ
ปลูกฝังให้มี
จิตส านึกและเข้าใจ
ในเรื่องความ
กตัญญูรู้คุณจาก
กิจกรรมที่ครูจัด 

ปฐมวัย 
มฐ.ที่ ๒ 
มฐ.ที่ ๓ 
ขั้นพื้นฐาน 
มฐ.ที่ ๒ 
มฐ.ที่ ๖ 

 

 

 



 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 กลยุทธ์ที่  27  ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศกึษาของ
สถานศึกษา 

๑) โครงการหนูน้อย
เรียนรู้
ประชาธิปไตย 

๑. ส่งเสริมให้เด็ก
ได้เรียนรู้เกี่ยว
ประชาธิปไตย
เบื้องต้น 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
การแสดงออกใน
ความเป็นคนไทย 

๒. นักเรียนรู้จักการ
เป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี 

๑. ร้อยละ ๙๕.๘๘ 
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีการ
แสดงออกใน
ความเป็นคนไทย 

๒. นักเรียนรู้จักการ
เป็นผู้น า ผู้ตามท่ี
ดี 

มฐ.ที่ ๓ 

๒) โครงการสภาสัญจร ๑. ส่งเสริมให้เด็ก
ได้เรียนรู้เกี่ยว
ประชาธิปไตย
เบื้องต้น 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
การแสดงออกใน
ความเป็นคนไทย 

๒. นักเรียนรู้จักการ
เป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี 

๑. ร้อยละ ๗๐.๐๐ 
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีการ
แสดงออกใน
ความเป็นคนไทย 

๒. นักเรียนรู้จักการ
เป็นผู้น า ผู้ตามท่ี
ดี 

 

 กลยุทธ์ที่  28  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศกึษาของ
สถานศึกษา 

๑) โครงการลด
รอยเท้าทาง
นิเวศน์ใน
โรงเรียน 

๑. เพ่ือรณรงค์ให้
นักเรียนใช้
ทรัพยากรอย่างรู้
คุณค่าตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และ
ช่วยกันลดรอยเท้า
ทางนิเวศน์รักษา
สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน 

๑. นักเรียนใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่า 
ช่วยกันประหยัด
พลังงาน เกิดการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๒. ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในการ
จดักิจกรรม 

๑. นักเรียนใช้
ทรัพยากรอย่างรู้
คุณค่า ช่วยกัน
ประหยัดพลังงาน 
เกิดการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

๒. ร้อยละ ๘๑.๐๐ 
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึง
พอใจในการจัด
กิจกรรม 

มฐ.ที่ ๑๑ 
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ด้านครูและบุคลากร 
 กลยุทธ์ที่  ๒๙  พัฒนาทีมคณะท างานหลักสูตร และเสริมสร้างศักยภาพ นิเทศ ก ากับติดตามครูด้าน
การวางแผนหลักสูตร และน าหลักสูตรไปใช้ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศกึษาของ
สถานศึกษา 

๑) โครงการอนุบาล
รวมใจวิเคราะห์
หลักสูตรลงสู่
แผนการสอน 

๑. เพ่ือให้ครูมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร
สถานศึกษา 

๒. เพ่ือให้ครู
สามารถจัด
แผนการสอนให้
สอดคล้องกับ
หลักสูตร
สถานศึกษา 

๓. เพ่ือให้ครู
สามารถวัดผล 
ประเมินผล
เกี่ยวกับการใช้
หลักสูตรได้ 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของ
ครูผู้สอนจัดท า
แผนการสอน
สอดคล้องกับ
สาระส าคัญของ
หลักสูตร
สถานศึกษา 

๒. ครผูู้สอนร้อยละ ๙๐ 
สามารถจัดท า
แผนการสอน
สอดคล้องกับ
หลักสูตร
สถานศึกษาและ
สามารถวัดผล 
ประเมินผลเกี่ยวกับ
การใช้หลักสูตรได้ 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ครูผู้สอน สามารถ
จัดท าแผนการ
สอนสอดคล้องกับ
สาระส าคัญของ
หลักสูตร
สถานศึกษาได้ 

๒. ครูผู้สอน สามารถ
จัดท าแผนการ
สอนสอดคล้องกับ
หลักสูตร
สถานศึกษาและ
สามารถวัดผล 
ประเมินผล
เกี่ยวกับการใช้
หลักสูตรได้ 

มฐ.ที่ ๕ 

๒) โครงการปฏิรูป
หลักสูตร
สถานศึกษาและลง
สู่การปฏิบัติในชั้น
เรียน 

๑. เพ่ือให้ครูผู้สอน
ในทุกกลุ่มสาระ
วิชามีความ
เข้าใจอย่าง
ถูกต้องในการ
จัดการเรียนการ
สอนให้เป็นไป
ตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร
โรงเรียน 

๑. โรงเรียนได้พัฒนา
ระบบการบริหาร
หลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลต่อ
ผู้เรียนให้ได้เรียน
อย่างเต็มศักยภาพ
ของแต่ละแผนการ
เรียนตาม
ความสามารถของ
แต่ละบุคคลโดยการ
น าระบบเทคโนโลยี
มาเป็นเครื่องมือใน
การควบคุมการ
ด าเนินการ 

๑. โรงเรียนได้พัฒนา
ระบบการบริหาร
หลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผลต่อ
ผู้เรียนให้ได้เรียน
อย่างเต็มศักยภาพ
ของแต่ละแผนการ
เรียนตาม
ความสามารถของ
แต่ละบุคคลโดย
การน าระบบ
เทคโนโลยีมาเป็น
เครื่องมือในการ
ควบคุมการ
ด าเนินการ 

มฐ.ที่ ๓ 
มฐ.ที่ ๔ 
มฐ.ที่ ๕ 



 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 กลยุทธ์ที่  30  เสริมสร้าง ศักยภาพ นิเทศ ติดตามครูด้านการใช้ เทคนิค วิธีการสอนใหม่ ๆ และ
คุณภาพ วิธีการเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศกึษาของ
สถานศึกษา 

๑) โครงการนิเทศการ
เรียนการสอนของ
ครูภายในชั้นเรียน 

๑. เพ่ือปรับปรุง
คุณภาพการ
เรียนการสอน
ของครูสู่การ
พัฒนาทักษะ
วิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่องทันต่อ
เหตุการณ์ 

๒. เพ่ือน าผลการ
นิเทศมา
ปรับเปลี่ยนการ
เรียนการอสน
เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็ม
ตามศักยภาพ  

๑. ครูได้รับการนิเทศใน
ห้องเรียนภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 

๒. ครูผู้สอนทุกคนมี
ความเข้าใจและให้
ความส าคัญต่อการ
นิเทศการเรียนการ
สอนและน าผลการ
นิเทศมาปรับปรุง
การเรียนการสอน 

๑. ครูได้รับการนิเทศ
ในห้องเรียนภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง 

๒. ครูผู้สอนทุกคนมี
ความเข้าใจและให้
ความส าคัญต่อ
การนิเทศการเรียน
การสอนและน าผล
การนิเทศมา
ปรับปรุงการเรียน
การสอน 

ปฐมวัย 
มฐ.ที่ ๕ 

๒) โครงการพัฒนาการ
ใช้สื่อเทคโนโลยี 
Active Boare 
และสื่อการสอน
ท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับ
หลักสูตร 

๑. เพ่ือให้ครูมี
ความรู้
ความสามารถ
ในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียน
การสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของครูมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ผลิตสื่อให้สอดคล้อง
กับหลักสูตร 

๒. ครูมีความรู้ ความ
เข้าใจและมีทักษะใน
การใช้สื่อเทคโนโลยี
และสื่อการสอน
ท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับหลักสูตร 

๑. ร้อยละ ๙๘.๓๔ 
ของครูมีความรู้
เกี่ยวกับการผลิต
สื่อให้สอดคล้อง
กับหลักสูตร 

๒. ครูมีความรู้ ความ
เข้าใจและมีทักษะ
ในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีและสื่อ
การสอนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับ
หลักสูตร 

ปฐมวัย 
มฐ. ที่ ๕ 

  

 

 



 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศกึษาของ
สถานศึกษา 

๓) โครงการผลิตสื่อ
การสอนเทคโนโลยี 

๑. เพ่ือผลิตสื่อ
เทคโนโลยี
โปรแกรมการ
สอนของแต่ละ
กลุ่มสาระวิชา 
เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการ
สอนด้วย
กระดาน 
Active Board 
ในชั้นเรียน 

๑. ครูได้ผลิตสื่อและ
นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
เรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒. ร้อยละ ๘๐ ของครู
สามารถผลิตสื่อและ
นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการ
สอนและจัดการองค์
ความรู้เพื่อให้บริการ
แก่ผู้เรียนเป็นอย่างดี 

๑. ครูได้ผลิตสื่อและ
นวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
เรียนการสอน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒. ร้อยละ ๘๐ ของ
ครูสามารถผลิตสื่อ
และนวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือใน
การสอนและ
จัดการองค์ความรู้
เพ่ือให้บริการแก่
ผู้เรียนเป็นอย่างดี 

ขั้นพื้นฐาน 
มฐ.ที่ ๑๑ 
มฐ.ที่ ๑๓ 
มฐ. ที่ ๑๔ 

กลยุทธ์ที่  31  เสริมสร้าง ศักยภาพความเข้มแข็งของครู และการให้ความช่วยเหลือ ดูแลนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศกึษาของ
สถานศึกษา 

๑) โครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

๑. เพ่ือสร้างระบบ
การติดตามแล
ให้ความ
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

๒. เพ่ือสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างบ้าน
และโรงเรียน 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรม 

๒. จัดระบบการติดตาม
และให้ความ
ช่วยเหลือของ
นักเรียน 

๑. ร้อยละ ๗๖.๒๖ 
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึง
พอใจในการจัด
กิจกรรม 

๒. มีระบบติดตาม
และให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียน 

ขั้นพื้นฐาน 
มฐ.ที่ ๑๐ 

     
     
     



 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศกึษาของ
สถานศึกษา 

๒) โครงการเชื่อม
สัมพนัธ์สู่ชุมชน 

๑. เพ่ือเสริมสร้าง
ความร่วมมือ
ระหว่าง
ผู้ปกครอง ครู
และชุมชนใน
การดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียนร่วมกัน 

๑. นักเรียนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือเป็น
รายบุคคล 

๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อย
ละ ๙๐ มีความพึง
พอใจในการ
ด าเนินงาน 

๑. นักเรียนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือเป็น
รายบุคคล 

๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๙๗.๐๐ มี
ความพึงพอใจใน
การด าเนินงาน 

ปฐมวัย 
มฐ. ที่ ๕ 
มฐ. ที่ ๗ 
มฐ. ที่ ๙ 
 

 กลยุทธ์ที่  32  อบรมพัฒนา และนิเทศ ติดตาม การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศกึษาของ
สถานศึกษา 

๑) โครงการนิเทศการ
เรียนการสอนของ
ครูภายในชั้นเรียน 

๑. เพ่ือปรับปรุง
คุณภาพการ
เรียนการสอน
ของครูสู่การ
พัฒนาทักษะ
วิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่องทันต่อ
เหตุการณ์ 

๒. เพ่ือน าผลการ
นิเทศมา
ปรับเปลี่ยนการ
เรียนการอสน
เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็ม
ตามศักยภาพ  

๑. ครูได้รับการนิเทศใน
ห้องเรียนภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 

๒. ครูผู้สอนทุกคนมี
ความเข้าใจและให้
ความส าคัญต่อการ
นิเทศการเรียนการ
สอนและน าผลการ
นิเทศมาปรับปรุง
การเรียนการสอน 

๑. ครูได้รับการนิเทศ
ในห้องเรียนภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง 

๒. ครูผู้สอนทุกคนมี
ความเข้าใจและให้
ความส าคัญต่อ
การนิเทศการเรียน
การสอนและน าผล
การนิเทศมา
ปรับปรุงการเรียน
การสอน 

ปฐมวัย 
มฐ.ที่ ๕ 

     
     
     
     
     
     
     



 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศกึษาของ
สถานศึกษา 

๒) โครงการพัฒนาการ
ใช้สื่อเทคโนโลยี 
Active Boare 
และสื่อการสอน
ท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับ
หลักสูตร 

๒. เพ่ือให้ครูมี
ความรู้
ความสามารถ
ในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียน
การสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓. ร้อยละ ๙๐ ของครูมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ผลิตสื่อให้สอดคล้อง
กับหลักสูตร 

๔. ครูมีความรู้ ความ
เข้าใจและมีทักษะใน
การใช้สื่อเทคโนโลยี
และสื่อการสอน
ท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับหลักสูตร 

๓. ร้อยละ ๙๘.๓๔ 
ของครูมีความรู้
เกี่ยวกับการผลิต
สื่อให้สอดคล้อง
กับหลักสูตร 

๔. ครูมีความรู้ ความ
เข้าใจและมีทักษะ
ในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีและสื่อ
การสอนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับ
หลักสูตร 

ปฐมวัย 
มฐ. ที่ ๕ 

๓) โครงการผลิตสื่อ
การสอนเทคโนโลยี 

๑. เพ่ือผลิตสื่อ
เทคโนโลยี
โปรแกรมการ
สอนของแต่ละ
กลุ่มสาระวิชา 
เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการ
สอนด้วย
กระดาน 
Active Board 
ในชั้นเรียน 

๑. ครไูด้ผลิตสื่อและ
นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
เรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒. ร้อยละ ๘๐ ของครู
สามารถผลิตสื่อและ
นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการ
สอนและจัดการองค์
ความรู้เพื่อให้บริการ
แก่ผู้เรียนเป็นอย่างดี 

๑. ครูได้ผลิตสื่อและ
นวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
เรียนการสอน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒. ร้อยละ ๘๐ ของ
ครูสามารถผลิตสื่อ
และนวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือใน
การสอนและ
จัดการองค์ความรู้
เพ่ือให้บริการแก่
ผู้เรียนเป็นอย่างดี 

ขั้นพื้นฐาน 
มฐ.ที่ ๑๑ 
มฐ.ที่ ๑๓ 
มฐ. ที่ ๑๔ 

  

 

 

 



 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

กลยุทธ์ที่  33  อบรม พัฒนา และสร้างโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศกึษาของ
สถานศึกษา 

๑) โครงการอบรม
เสริมประสิทธิภาพ
ครูอนุบาล 

๑. เพ่ือให้ความรู้ใน
ด้านวิชาการ
และด้านวิชาชีพ
แก่ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

๒. เพ่ือให้ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
น าความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินงาน
ของตนเอง 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษามีการ
พัฒนาความรู้ 
ความสามารถใน
ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 

๒. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เข้า
เข้าร่วมโครงการมี
ทักษะความรู้ด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

๑. ร้อยละ ๙๕.๕๓ 
ของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีการพัฒนา
ความรู้ 
ความสามารถใน
ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 

๒. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่
เข้าเข้าร่วม
โครงการมีทักษะ
ความรู้ด้าน
วิชาการและ
วิชาชีพ 

ปฐมวัย 
มฐ. ที่ ๖ 
มฐ. ที่ ๑๑ 

 กลยุทธ์ที่  34  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมครู ด ารงตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศกึษาของ
สถานศึกษา 

๑) โครงการ Teacher 
Retreat 

๑. เพ่ือให้ครูมี
คุณธรรม 
จริยธรรมปฏิบัติ
ตนเป็น
แบบอย่างที่ดี 

๒. เพ่ือสร้างขวัญ 
และก าลังใจ
ให้แก่ครูและ
บุคลากร 

๑. ครูร้อยละ ๙๐ ยึด
มั่นปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คร ู

๒. ครูมีคุณธรรม 
จริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดี 

๑. ครูร้อยละ ๙๐ ยึด
มั่นปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

๒. ครูมีคุณธรรม 
จริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดี 

ปฐมวัย 
มฐ.ที่ ๖ 
ขั้นพื้นฐาน 
มฐ.ที่ ๘ 

     
     
     
     
     



 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศกึษาของ
สถานศึกษา 

๒) โครงการอบรม
เสริมประสิทธิภาพ
ครูอนุบาล 

๑. เพ่ือให้ความรู้ใน
ด้านวิชาการ
และด้านวิชาชีพ
แก่ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

๒. เพ่ือให้ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
น าความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินงาน
ของตนเอง 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษามีการ
พัฒนาความรู้ 
ความสามารถใน
ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 

๒. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เข้า
เข้าร่วมโครงการมี
ทักษะความรู้ด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

๑. ร้อยละ ๙๕.๕๓ 
ของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีการพัฒนา
ความรู้ 
ความสามารถใน
ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 

๒. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่
เข้าเข้าร่วม
โครงการมีทักษะ
ความรู้ด้าน
วิชาการและ
วิชาชีพ 

ปฐมวัย 
มฐ. ที่ ๖ 
มฐ. ที่ ๑๑ 

 กลยุทธ์ที่  35  อบรม พัฒนครูมุ่งปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศกึษาของ
สถานศึกษา 

๑) โครงการอบรม
เสริมประสิทธิภาพ
ครูและบุคลากร 

๑. เพ่ือให้ความรู้ใน
ด้านวิชาการ
และด้านวิชาชีพ
แก่ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

๒. เพ่ือให้ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
น าความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินงาน
ของตนเอง 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษามีการ
พัฒนาความรู้ 
ความสามารถใน
ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 

๒. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เข้า
เข้าร่วมโครงการมี
ทักษะความรู้ด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

๑. ร้อยละ ๙๕.๕๓ 
ของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีการพัฒนา
ความรู้ 
ความสามารถใน
ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 

๒. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่
เข้าเข้าร่วม
โครงการมีทักษะ
ความรู้ด้าน
วิชาการและ
วิชาชีพ 

ปฐมวัย 
มฐ. ที่ ๖ 
มฐ. ที่ ๑๑ 
ขั้นพื้นฐาน 
มฐ.ที่ ๘ 



 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 กลยุทธ์ที่  36  ปลูกฝังค่านิยมเป็นแบบอย่างท่ีดีให้ครูและบุคลากร 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศกึษาของ
สถานศึกษา 

๑) โครงการ Teacher 
Retreat 

๑. เพ่ือให้ครูมี
คุณธรรม 
จริยธรรมปฏิบัติ
ตนเป็น
แบบอย่างที่ดี 

๒. เพ่ือสร้างขวัญ 
และก าลังใจ
ให้แก่ครูและ
บุคลากร 

๑. ครูร้อยละ ๙๐ ยึด
มั่นปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คร ู

๒. ครูมีคุณธรรม 
จริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดี 

๑. ครูร้อยละ ๙๐ ยึด
มั่นปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

๒. ครูมีคุณธรรม 
จริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดี 

ปฐมวัย 
มฐ.ที่ ๖ 
ขั้นพื้นฐาน 
มฐ.ที่ ๘ 

ด้านสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่   37  จัดตั้ งคณะท างานพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้ านการบริหาร บริการและ                
การประชาสัมพันธ์ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศกึษาของ
สถานศึกษา 

๑) โครงการ VCS On 
Media 

๑) เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์
ด้านการบริหาร 
บริการของ
โรงเรียน 

๑) โรงเรียนมีระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร การบริการ
และสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒) ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในกิจกรรม 

๑) โรงเรียนมีระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
การบริหาร การ
บริการและสื่อสาร
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒) ร้อยละ ๙๐.๐๐ 
ของผู้เกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจใน
กิจกรรม 

ปฐมวัย 
มฐ.ที่ ๙ 
ขั้นพื้นฐาน 
มฐ. ที่ ๑๓ 

 

 

 

 



 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

 กลยุทธ์ที่  38  สร้างบรรยาการอาคารสถานที่ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนและอาเซียน+๓ +๖ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศกึษาของ
สถานศึกษา 

๑) โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

๑. เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้แก่
นักเรียน 

๒. เพ่ือสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของ
นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียน 

๑. โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อม
ภายในอาคารเรียน 
บริเวณโรงเรียน
สวยงามและ
ปลอดภัย เพื่อเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

๒. นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ
เกิดความพึงพอใจใน
การจัด
สภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนไม่
น้อยกว่า ร้อยละ  
๙๐ 

๑. โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อม
ภายในอาคารเรียน 
บริเวณโรงเรียน
สวยงามและ
ปลอดภัย เพื่อเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

๒. นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการเกิดความ
พึงพอใจในการจัด
สภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน
ร้อยละ  ๑๐๐ 

ปฐมวัย 
มฐ. ที่ ๙ 

๒) โครงการพัฒนา
ปรับปรุงอาคาร 
สถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

๑. เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาสภาพแวด
ล้มอในบริเวณ
โรงเรียนให้น่าอยู่ 
สะอาด ถูก
สุขลักษณะและ
สวยงาม 

๒. เพ่ือให้โรงเรียนมี
การจัดแหล่ง
เรียนรู้ภายในที
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๑. โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อม
ภายในอาคารเรียน 
บริเวณโรงเรียน
สะอาด ถูก
สุขลักษณะและ
สวยงาม 

๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในผล
ของการด าเนินการ 

๑. โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อม
ภายในอาคารเรียน 
บริเวณโรงเรียน
สะอาด ถูก
สุขลักษณะและ
สวยงาม 

๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจใน
ผลของการ
ด าเนินการ 

ปฐมวัย 
มฐ. ที่ ๙ 
ขั้นพื้นฐาน 
มฐ. ที่ ๑๑ 
มฐ. ที่ ๑๓ 

  

 

 

 



 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

กลยุทธ์ที่  39  ส่งเสริม พัฒนาการใช้ทักษะภาษาอังกฤษทั้งครูไทยและครูต่างประเทศและฝ่าย
สนับสนุน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศกึษาของ
สถานศึกษา 

๑) โครงการอบรม
เสริมประสิทธิภาพ
ครูและบุคลากร 

๑. เพ่ือให้ความรู้ใน
ด้านวิชาการ
และด้านวิชาชีพ
แก่ครูและ
บุคลากร
ทางการศกึษา 

๒. เพ่ือให้ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
น าความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินงาน
ของตนเอง 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษามีการ
พัฒนาความรู้ 
ความสามารถใน
ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 

๒. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เข้า
เข้าร่วมโครงการมี
ทักษะความรู้ด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

๑. ร้อยละ ๙๕.๕๓ 
ของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีการพัฒนา
ความรู้ 
ความสามารถใน
ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 

๒. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่
เข้าเข้าร่วม
โครงการมีทักษะ
ความรู้ด้าน
วิชาการและ
วิชาชีพ 

ปฐมวัย 
มฐ. ที่ ๖ 
มฐ. ที่ ๑๑ 
ขั้นพื้นฐาน 
มฐ.ที่ ๘ 

 กลยุทธ์ที่  ๔0  พัฒนาระบบและทีมงานแต่ละแผนกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศกึษาของ
สถานศึกษา 

๑) จัดโครงสร้างการ
บริหารงาน
โรงเรียน ๖ แผนก 
๑ ศูนย ์

๑. เพ่ือพัฒนา
ระบบและ
ทีมงานแต่ละ
แผนกเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

๑. ทีมงานแต่ละแผนก
ได้รับการพัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้เป็น
ระบบและมีการ
ติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 

๑. ทีมงานแต่ละ
แผนกได้รับการ
พัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานให้
เป็นระบบและมี
การติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 

ปฐมวัย 
มฐ.ที่ ๘ 
ขั้นพื้นฐาน 
มฐ.ที่ ๑๒ 

 

 



 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

 กลยุทธ์ที่  ๔1  พัฒนาระบบและทีมงานประกันคุณภาพภายในโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศกึษาของ
สถานศึกษา 

๑) โครงการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

๑. เพ่ือพัฒนา
ระบบประเมิน
คุณภาพ PDCA 
เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายใน
โดยใช้หลักการ
มีส่วนร่วม 

๑. มีระบบการติดตาม
ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพ
ภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน  

๒. สรุปรายงานการ
ประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษาประจ า 

๑. มีระบบการ
ติดตามตรวจสอบ 
และประเมิน
คุณภาพภายใน
ตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
โรงเรียน  

๒. จัดท ารายงานการ
ประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษา
ประจ า 

ปฐมวัย 
มฐ.ที่ ๘ 
ขั้นพื้นฐาน 
มฐ.ที่ ๑๒ 

 กลยุทธ์ที่  ๔2  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษานานาชาติ และขออนุญาตต่อรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของ

โครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศกึษาของ
สถานศึกษา 

๑) โครงการขออนุญาต
ใช้หลักสูตร
นานาชาติจาก
ประเทศอังกฤษ 

๑. เพ่ือจัดหลักสูตร
ที่ตอบสนอง
ศักยภาพของ
ผู้เรียนที่
หลากหลาย 

๑. มีหลักสูตร
นานาชาติของ
สถานศึกษาท่ีได้รับ
การรับรองจาก
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

๒. มีหลักสูตร
นานาชาติของ
สถานศึกษาท่ีได้รับ
การรับรองจาก
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ขั้นพื้นฐาน 
มฐ. ที่ ๑๖ 

 

 

 

 

 

 



 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 กลยุทธ์ที่  ๔3 ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานให้เอื้อต่อการบริหารจัดการทั้งระบบ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศกึษาของ
สถานศึกษา 

๑) จัดโครงสร้างการ
บริหารงาน
โรงเรียน ๖ แผนก 
๑ ศูนย ์

๑. เพ่ือพัฒนา
ระบบและ
ทีมงานแต่ละ
แผนกเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

๒. เพ่ือจัดระบบ
โครงสร้างการ
บริหารที่
ครอบคลุมการ
ท างานอย่าง
ชัดเจน 

๑. ทีมงานแต่ละแผนก
ได้รับการพัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้เป็น
ระบบและมีการ
ติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 

๑. ทีมงานแต่ละ
แผนกได้รับการ
พัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานให้
เป็นระบบและมี
การติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 

ปฐมวัย 
มฐ.ที่ ๘ 
ขั้นพื้นฐาน 
มฐ.ที่ ๑๒ 

 กลยุทธ์ที่  ๔4  ขออนุญาตเป็นศูนย์สอบ CIE และจัดระบบประกันคุณภาพมาตรฐานของระดับสากล 
CFBT 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศกึษาของ
สถานศึกษา 

๑) โครงการประกัน
คุณภาพ
สถานศึกษาระบบ
นานาชาติ (เตรียม
ความพร้อม
ต่อเนื่อง 

๑. เพ่ือจัดเตรียม
ความพร้อมใน
การขอรับการ
ประกันคุณภาพ
ภายในระดับ
สากลนานาชาติ 

๑. โรงเรียนมีความ
พร้อมในการประกัน
คุณภาพภายใน
ระดับสากล
นานาชาติ 

๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความรู้
เกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในระดับสากล
นานาชาติ 

๑. โรงเรียนมีความ
พร้อมในการ
ประกันคุณภาพ
ภายในระดับสากล
นานาชาติ 

๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้
ที่เก่ียวข้องมี
ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
ระดับสากล
นานาชาติ 

ขั้นพื้นฐาน 
มฐ.ที่ ๑๖ 

 

 



 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

(๑) ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
ด้านที่  ๑  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน นร./
ครู ที่อยู่ใน
ระดับ ๓    

ขึ้นไป 

จ านวน 

นร./ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ 

ที่ได้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได้ 

๑.๑  มีน้้าหนักสํวนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

497 534 93.07 1.00 0.93 

๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 525 534 98.31 1.50 1.47 

๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 529 534 99.06 1.50 1.49 

๑.๔ หลีกเลี่ยงตํอสภาวะที่เสี่ยงตํอโรค 
อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  

524 534 98.13 1.00 0.98 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑ 5.00 4.87 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู๎และจัดโครงการ / กิจกรรมดังนี้ 

 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสํงเสริมพัฒนาการด๎านรํางกาย 

 การจัดอาหารเสริมนม 

 การจัดงานสวัสดิการ อนามัยและโภชนาการ 

 โครงการหนูน๎อยกล๎าแกรํงน้าสมัย โครงการน๎องพ่ีรวมใจสามัคคีกีฬาสีวารีสัมพันธ์   โครงการหนูน๎อย
ปลอดภัยหํางไกลเชื้อโรค  

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๑ 
 โรงเรียนได๎สํงเสริมเด็กในเรื่องของสุขภาพ อนามัยให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุข  โดยจัดอาหารเสริมนมให๎แกํเด็ก บริการอาหารกลางวัน อาหารวําง  และการจัดกิจกรรมวํายน้้า       
แอโรบิค และทดสอบสมรรถภาพของเด็กเป็นประจ้าตลอดปีการศึกษา และทางโรงเรียนได๎จัดให๎มีการตรวจสุขภาพ 
คัดกรองการเจ็บป่วยเบื้องต๎นเป็นประจ้าวัน โดยมีพยาบาลวิชาชีพเป็นผู๎ดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเด็กโดย
ประสานกับทางครูประจ้าชั้นและแจ๎งข๎อมูลพัฒนาการให๎กับทางผู๎ปกครองภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  และจัดกิจกรรม  



 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

การเรียนการสอนที่สอดแทรกเกี่ยวเรื่องสุขภาพ อนามัย การป้องกันตนเองในเรื่องตําง ๆ เพ่ือให๎เด็กได๎ตระหนัก 
และทราบเกี่ยวกับวิธีการดูแลตนเองเบื้องต๎น 
ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ จัดแผนงาน และโครงการ / กิจกรรม  ในการสํงเสริมสุขภาพและอนามัย
ให๎กับเด็กตลอดปีการศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๑  ในระดับดีเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนได๎จัดให๎มีงานสวัสดิการ และอนามัยนักเรียนโดยพยาบาลวิชาชีพ สํงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
สมรรถภาพด๎านรํางกายของนักเรียนอยํางหลากหลายตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และจัดกิจกรรมการเสริ ม
หลักสูตร วํายน้้า แอโรบิก กิจกรรมกลางแจ๎ง เพ่ือให๎นักเรียนพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ และมีสุขภาพรํางกาย
แข็งแรงเติบโตสมวัย รวมถึงการจัดโครงการและกิจกรรมที่สํงเสริมพัฒนาการด๎านรํางกายอยํางตํอเนื่อง 

มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน  
นร./ครู ที่อยู่
ในระดับ ๓    

ขึ้นไป 

 
จ านวน 
นร./ครู
ทั้งหมด 

 
ร้อยละที่

ได้ 
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๒.๑ รําเริงแจํมใส มีความรู๎สึกที่ดีตํอตนเอง 526 534 98.50 1.00 0.99 
๒.๒ มีความม่ันใจและกล๎าแสดงออก 520 534 97.38 1.00 0.97 
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได๎เหมาะสมกับวัย 522 534 97.75 1.00 0.98 
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และ

รักธรรมชาติ 
529 534 99.06 2.00 1.98 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒ 5.00 4.92 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

 โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู๎และจัดโครงการ / กิจกรรมดังนี้ 

 สํงเสริมทักษะการแสดงออกตามความสามารถและศักยภาพของนักเรียน 

 จัดกระบวนการกิจกรรมการเลํนและการเรียนการสอนผํานสถานการณ์จริงที่เหมาะสม ตามวัย 

 จัดกระบวนการจัดกิจกรรมให๎เด็กพัฒนาครบทุกด๎านโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส้าคัญโดยใช๎ Project 
Approach 

 จัดกิจกรรมสร๎างสรรค์ กิจกรรมศิลปะส้าหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมดนตรีนาฎศิลป์ 

 โครงการหนูน๎อยกล๎าแกรํงน้าสมัย โครงการน๎องพ่ีรวมใจสามัคคีกีฬาสีวารีสัมพันธ์ 
โครงการกล๎าคิด กล๎าท้า กล๎าแสดง 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๒ 
 โรงเรียนได๎จัดกิจกรรมให๎เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์และจิตใจ  โดยจัดกิจกรรมสร๎างสรรค์ งานศิลปะ  
วาดภาพ ระบายสี งานปั้น งานฉีก ปะ ฯลฯ จัดกิจกรรมสํงเสริมทักษะทางด๎านดนตรี  การเคลื่อนไหว เพ่ือสํงเสริม
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ทักษะการแสดงออกตามความสามารถและศักยภาพของนักเรียนให๎เด็กกล๎าแสดงออกและมีความมั่นใจในตนเอง
ในทางท่ีถูกต๎อง 

ผลการพัฒนา  
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ จัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ที่หลากหลาย เพ่ือสํงเสริมและพัฒนา
ด๎านอารมณ์และจิตใจ สํงผลให๎เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์และจิตใจรําเริงแจํมใส มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนและ
บุคคลอ่ืน ๆ มีความกล๎าคิด กล๎าท้า กล๎าแสดง ในสิ่งที่ถูกต๎องเหมาะสมตามวัย มีผลการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ ๒ ในระดับดีเยี่ยม 

แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนได๎จัดกิจกรรมที่สํงเสริมทักษะการแสดงออกตามความสามารถและศักยภาพของเด็ก จัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนด๎านอารมรณ์ และจิตใจ ผํานกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนด๎านสุนทรียภาพ 
ด๎านศิลปะ และดนตรี เพ่ือให๎เด็กได๎รับการพัฒนาตามสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษา
ปฐมวัย และของโรงเรียน  

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน  
นร./ครู ที่อยู่
ในระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน 
นร./ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
ที่ได้ 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค้าสั่งสอนของ
พํอแมํ ครูอาจารย์ 

526 534 98.50 2.00 1.97 

๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ชํวยเหลือแบํงปัน 525 534 98.31 1.00 0.98 

๓.๓ เลํนและท้างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 522 534 97.75 1.00 0.98 

๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

528 534 98.88 1.00 0.99 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๓ 5.00 4.92 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู๎และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 จัดกิจกรรมการท้างานรํวมกันเป็นกลุํมและรายบุคคล 

 จัดกิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 จัดกิจกรรมการแสดงออกถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมความเป็นไทย 

 โครงการหนูน๎อยเรียนรู๎ประชาธิปไตย โครงการเทิดพระเกียรติวันแมํแหํงชาติ  โครงการวันพํอ  
โครงการวันไหว๎ครู โครงการวันลอยกระทง และโครงการวันสงกรานต์ 
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วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๓ 
 โรงเรียนได๎จัดกิจกรรมให๎เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคม โดยจัดกิจกรรมสร๎างระเบียบวินัย การท้างานรํวมกัน 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุํม การเป็นผู๎น้าและผู๎ตามที่ดี สร๎างความตระหนัก และปลูกจิตส้านึกในการรักษา
วัฒนธรรมความเป็นไทย และการปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือได๎ตามวัย 

ผลการพัฒนา  
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ การด้าเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือ
สํงเสริมและพัฒนาการเด็กด๎านสังคม สํงผลให๎เด็กเกิดพฤติกรรมแสดงออกด๎านสังคมได๎อยํางเหมาะสมตามวัยโดยมี
วินัย คุณธรรม จริยธรรมตามลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู๎สึกที่ดีตํอตนเองและผู๎อ่ืน สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎
อยํางมีความสุข  สามารถปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือได๎ รํวมถึงการมีจิตส้านึกที่ดีในการรักษาวัฒนาธรรม
ความเป็นไทย มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๓ ในระดับดีเยี่ยม 

แนวทางการพัฒนา 
 จัดกิจกรรมที่สํงเสริม และสร๎างความตระหนักเกี่ยวกับระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม
รวมถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมความเป็นไทย เพ่ือให๎เกิดพฤติกรรมด๎านมารยาท และการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ไทยที่เหมาะสม การปฏิบัติตามข๎อตกลง การเป็นผู๎น้าและผู๎ตามที่ดี ความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ 
เพ่ือให๎เกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน  
นร./ครู ที่อยู่
ในระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน 
นร./ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
ที่ได้ 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๔.๑ สนใจเรียนรู๎สิ่งรอบตัว ซักถามอยํางตั้งใจ 
และรักการเรียนรู๎ 

526 534 98.50 1.00 0.99 

๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตําง ๆ ที่
เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู๎ 

524 534 98.13 1.00 0.98 

๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 530 534 99.25 1.00 0.99 

๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

523 534 97.94 1.00 0.98 

๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร๎างสรรค์ 529 534 99.06 1.00 0.99 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๔ 5.00 4.93 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า)  
 โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู๎และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 จัดกระบวนการ และจัดกิจกรรมให๎เด็กโดยใช๎ Project Approach 

 จัดกิจกรรมการเลํนและการเรียนการสอนผํานสถานการณ์จริงที่เหมาะสมตามวัย 
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 จัดกิจกรรมการท้างานรํวมกันเป็นกลุํม และได๎เรียนรู๎จากการลงมือปฏิบัติจริงผํานประสาทสัมผัส  ทั้ง ๕ ทั้ง
ภายในและภายนอกห๎องเรียน 

 จัดกระบวนการเรียนการสอนตอบสนองตํอความต๎องการของนักเรียน 

 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด๎านภาษาและเทคโนโลยี 

 จัดกิจกรรมที่สํงเสริมการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษที่สอดคล๎องกับ Project Approach ใน
ห๎องเรียน ผํานกิจกรรมคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

 โครงการสํงเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยผํานนวัตกรรมการสอนที่ยึดผู๎เรียนเป็นส้าคัญ (Project 
Approach) โครงการหนูน๎อยรักการอําน-เขียนไทย  โครงการเสริมทักษะการใช๎ภาษาในกิจกรรมยามเช๎า 
โครงการจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ และโครงการหนูน๎อยกล๎าแกรํงน้า
สมัยด๎วย English - Techno 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๔ 
 โรงเรียนได๎จัดกิจกรรมสํงเสริมทักษะกระบวนการคิด การตั้งค้าถามและแสวงหาค้าตอบ โดยผํานการเรียนรู๎
แบบ Project Approach ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพ่ือน้าไปสูํการแสวงหาค้าตอบด๎วยวิธีการที่หลายหลาย 
เชํนการทดลอง ค๎นคว๎า สอบถาม หรือทัศนศึกษา ในด๎านทักษะการสื่อสาร ได๎จัดกิจกรรมสํ งเสริมทักษะการใช๎
ภาษา ฟัง พูด ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพ้ืนฐานตามวัย โดยผํานกิจกรรมการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
โดยครูผู๎สอนชาวตํางชาติ จัดโครงการหนูรักการอําน-เขียนไทย เพ่ือสํงเสริมให๎มีนิสัยรักการอําน โครงการเสริม
ทักษะการใช๎ภาษาในกิจกรรมยามเช๎า เพ่ือเสริมทักษะการใช๎ภาษาไทยและอาเซียนเบื้องต๎นให๎กับเด็ก 

ผลการพัฒนา  
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยผํานการเลํนทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียน กิจกรรมการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ การด้าเนินงานตามโครงการ และกิจกรรมตําง ๆ นักเรียนมีความ
รักในการเรียนรู๎และเกิดทักษะกระบวนการคิด ในการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ การแสวงหาความรู๎ คิดเป็น ท้า
เป็น เพ่ือใช๎ในการแก๎ปัญหาได๎เป็นอยํางดีเหมาะสมตามวัย สามารถใช๎ภาษาสื่อสารให๎ผู๎อ่ืนรับรู๎ และเข๎าใจโดยการ
การพูด อําน และเขียน เพ่ือสะท๎อนความคิด ความรู๎สึกของตนเองได๎อยํางเหมาะสมตามวัย  มีผลการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานที่ ๔ ในระดับดีเยี่ยม 

แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎เรียน โดยผํานการสอนแบบ 
Project Approach ทั้งในและนอกห๎องเรียน รวมถึงจัดกิจกรรมวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์โดยครู ชาวตํางชาติ 
เพ่ือให๎เกิดทักษะทางด๎านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก๎ปัญหา และแสวงหาค้าตอบ โดยใช๎ทักษะการใช๎ภาษา
ทั้งไทยและภาษาอังกฤษ 
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ด้านที่  ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   
มาตรฐานที่  ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน  
นร./ครู ที่อยู่
ในระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน 
นร./ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
ที่ได้ 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๕.๑ ครูเข๎าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ
ของการจัดการศึกษาปฐมวัย และ
สามารถน้ามาประยุกต์ใช๎ในการจัด
ประสบการณ์ 

15 16 93.75 2.00 1.88 

๕.๒ ครูจัดท้าแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู๎
ที่หลากหลาย สอดคล๎องกับความ
แตกตํางระหวํางบุคคล 

16 16 100.00 2.00 2.00 

๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร๎างวินัยเชิง
บวก 

16 16 100.00 2.00 2.00 

๕.๔ ครูใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สอดคล๎องกับพัฒนาการของเด็ก 

16 16 100.00 2.00 2.00 

๕.๕  ครูใช๎เครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอยํางหลากหลาย 
และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็ก
แกํผู๎ปกครอง 

16 16 100.00 2.00 2.00 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ที่ตน
รับผิดชอบและใช๎ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์ 

16 16 100.00 2.00 2.00 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดการเรียนรู๎ได๎
ตลอดเวลา 

16 16 100.00 2.00 2.00 

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู๎ปกครอง 16 16 100.00 2.00 2.00 

๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู๎ความสามารถในด๎าน
การศึกษาปฐมวัย 

16 16 100.00 2.00 2.00 

๕.๑๐ ครูจัดท้าสารนิทัศน์และน้ามาไตรํตรอง
เพ่ือใช๎ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

16 16 100.00 2.00 2.00 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๕ 20.00 19.88 
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ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

 โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู๎และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 เสริมสร๎างศักยภาพ การนิเทศ ก้ากับ ติดตามครูด๎านการวางแผนหลักสูตรและการน้าหลักสูตรไปใช๎ การใช๎
เทคนิควิธีการสอนใหมํ ๆ และคุณภาพวิธีการสร๎างเครื่องมือในการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย 

 พัฒนาความรู๎ และนิเทศติดตามการใช๎เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

 พัฒนาและสร๎างโอกาสในการใช๎ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมครูให๎ด้ารงตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูเพ่ือเป็นแบบอบํางที่ดีให๎แกํเพ่ือน
รํวมงานและนักเรียน 

 พัฒนาครูมุํงปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 โครงการอนุบาลรวมใจพัฒนาหลักสูตร โครงการพัฒนาครูมืออาชีพสูํงานวิจัย โครงการพัฒนาการใช๎สื่อ
เทคโนโลยี และสื่อการสอนท๎องถิ่นที่สอดคล๎องกับหลักสูตร โครงการจับคูํนิเทศและสังเกตการสอนของ
เพ่ือนครู โครงการนิเทศการเรียนการสอนของครูภายในชั้นเรียน โครงการเพ่ิมศักยภาพครูในการประเมิน
พัฒนาการของนักเรียน โครงการเพ่ิมศักยภาพครูในการวัดผลประเมินผลนักเรียนตามหลักสูตร โครงการ
ปรับปรุงพัฒนาแบบฟอร์มเอกสารธุรการชั้นเรียน โครงการเชื่อมสัมพันธ์สูํชุมชน  และโครงการอบรมเสริม
ประสิทธิภาพครูอนุบาล 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๕ 
 โรงเรียนได๎จัดให๎ครูทุกคนได๎รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูเพ่ือน้าไปใช๎ในการปฏิบัติตนตามหน๎าที่ของ
ตนเอง ทั้งในด๎านภาษาในการสื่อสารและพัฒนาเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) พัฒนาด๎าน
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎เชื่อมโยงเป้าหมายคุณภาพของผู๎เรียน ครอบคลุม มาตรฐานการเรียนรู๎ทั้ง
ด๎านความรู๎ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยํางเหมาะสม ชัดเจน และสามารถวัดผล 
ประเมินผลพัฒนาการของผู๎เรียน และน้าข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห์ผู๎เรียนเพ่ือจัดท้าสารสนเทศและน้าผลมาพัฒนา
ผู๎เรียน และการเรียนการสอนอยํางเป็นระบบ 

ผลการพัฒนา  
 ครูทุกคนได๎รับการอบรม พัฒนาทางด๎านทักษะวิชาชีพครู สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎
เชื่อมโยงเป้าหมายคุณภาพของผู๎เรียน ครอบคลุม มาตรฐานการเรียนรู๎ทั้งด๎านความรู๎ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยํางเหมาะสม ชัดเจน และสามารถวัดผล ประเมินผลด๎วยวิธีการและเครื่องมือที่
หลากหลายอยํางถูกต๎อง เที่ยงตรง และน้าข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห์ผู๎เรียนเพ่ือจัดท้าสารสนเทศและน้าผลมาพัฒนา
ผู๎เรียน และการเรียนการสอนอยํางเป็นระบบ 

แนวทางการพัฒนา 
 จัดกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาความรู๎ความสามารถ และทักษะวิชาชีพครูเพ่ือมุํงสูํ
มาตรฐานสากลทางด๎านเทคโนโลยี การใช๎ภาษาอังกฤษและการจัดการเรียนรู๎ เพ่ือใช๎ในการปฏิบัติการสอนให๎มี
คุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่ง ๆ ขึ้นตํอไป 

 



 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๖.๑ ผู๎บริหารเข๎าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ๕ ๓ ๓ 
๖.๒ ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู๎น้า และความคิดริเริ่มที่เน๎นการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย 
๕ ๓ ๓ 

๖.๓ ผู๎บริหารใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวมและใช๎ข๎อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด๎านวิชาการและการ
จัดการ 

๕ ๓ ๓ 

๖.๔ ผู๎บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให๎บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๕ ๓ ๓ 

๖.๕ ผู๎บริหารสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎มีประสิทธิภาพ ๕ ๓ ๓ 

๖.๖ ผู๎บริหารให๎ค้าแนะน้า ค้าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสํการจัด
การศึกษาปฐมวัยเด็กเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๕ ๓ ๓ 

๖.๗ เด็ก ผู๎ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

๕ ๒ ๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๖ ๕ ๒๐ ๒๐ 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

 โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู๎และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 จัดโครงสร๎างการบริหารงานโดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบด๎วยผู๎รับใบอนุญาต/ผู๎จัดการ/ 
ผู๎อ้านวยการ กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ ผู๎แทนผู๎ปกครอง ผู๎แทนครู และคณะกรรมการด้าเนินงานโดยแยกเป็น   
๔ งาน ได๎แกํ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร และงานบริหารงานทั่วไป โดยงานแตํละฝ่ายมี
ผู๎รับผิดชอบที่ชัดเจน มีการนิเทศติดตาม ประเมินการด้าเนินงานเพ่ือน้าผลการประเมินไปพัฒนาและ
ปรับปรุงศักยภาพครูและบุคลากรอยํางอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง 

 พัฒนาทีมคณะท้างานหลักสูตรและเสริมสร๎างศักยภาพ นิเทศ ก้ากับ ติดตามครูด๎านการวางแผนหลักสูตร
และน้าหลักสูตรไปใช๎ 

 เสริมสร๎างศักยภาพ นิเทศ ติดตามครูด๎านการใช๎เทคนิควิธีการสอนใหมํ ๆ และคุณภาพวิธีการเครื่องมือ ใน
การวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย 

 มีระบบการท้างานและการติดตามของทุกฝ่าย เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพที่สํงผลตํอการพัฒนาการ
ท้างานให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 โครงการนิเทศการเรียนการสอนของครูภายในชั้นเรียน โครงการอบรมเสริมประสิทธิภาพครูอนุบาล 
โครงการพัฒนาบุคลากร  
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วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๖ 
 ผู๎บริหารได๎มีการปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าที่ดังตํอไปนี้ 

๑) ด๎านการบริหาร จัดโครงสร๎างและระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) เป็นเครื่องมือในการบริหาร
โรงเรียนประสานความรํวมมือทุกฝ่ายเพ่ือพัฒนางานประเมินผลการปฏิบัติงานอยํางเป็นระบบ
ตํอเนื่องด๎วยวิธีการที่หลากหลายให๎ทุกฝ่ายมีสํวนรํวมน้าผลประเมินไปนิเทศและพัฒนางานให๎บรรลุ
เป้าหมาย  

๒) ด๎านการบริหารงบประมาณ  จัดระบบการบริหารงบประมาณที่คลํองตัว โปรํงใส ตรวจสอบได๎ และ
มุํงเน๎นผลงานจัดภารกิจให๎ครอบคลุมกับการเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การ
บริหารการเงิน/การบัญชี พัสดุและสินทรัพย์ การตรวจสอบติดตามและประเมินผล ใช๎ทรัพยากรให๎
เกิดประโยชน์สูงสุดแกํสํวนรวม รณรงค์ให๎บุคลากรมีความประหยัดและใช๎วัสดุอุปกรณ์อยํางคุ๎มคํา 

๓) ด๎านการบริหารวิชาการ  มีความรอบรู๎เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นผู๎น้าในการจัดท้า
หลักสูตรของโรงเรียน จัดให๎มีการนิเทศ ก้ากับ ติดตามและประเมินผลการใช๎หลักสูตร จัดให๎มีการ
ประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของเด็กและสังคม จัดกิจกรรม
สํงเสริมคุณภาพเด็กอยํางหลากหลาย จัดหาสื่อการเรียนรู๎ทีเหมาะสมกับเด็กและท๎องถิ่น เป็นผู๎น้า
ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให๎เชื่อมตํอกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสํงตํอ
ข๎อมูลความพร๎อมของเด็กในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

๔) ด๎านการบริหารงานบุคคล  สํงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน๎าที่อยํางมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล  สนับสนุนให๎ได๎รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  

ผลการพัฒนา  
 ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ และเป็นผู๎น้าในการจัดการศึกษา โดยใช๎การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎มาจากผล  
การด้าเนินงาน และผลการวิจัยเป็นฐานข๎อมูล เพ่ือน้ามาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน พัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพของครูและบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนให๎ค้าแนะน้าปรึกษาทางด๎าน
วิชาการและด๎านการบริหารงานของโรงเรียน ให๎บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ซึ่งจากผลการ
ด้าเนินงานดังกลําวผู๎เกี่ยวข๎องเกิดความพึงพอใจตํอผลการจัดการศึกษาและการให๎บริการของโรงเรียนร๎อยละ 
๙๓.๓๖ มีผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ ๖ ในระดับดีเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนา 

พัฒนาระบบการท้างานและทีมงานของแตํละแผนก แตํละแผนงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โดยใช๎หลักการมีสํวนรํวมของทีมงานทุกฝ่าย  
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มาตรฐานที่  ๗  แนวการจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน้าสูํการปฏิบัติ
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

๕ ๔ ๔ 

๗.๒ มีระบบและกลไกให๎ผู๎มีสํวนรํวมทุกฝ่ายตระหนักและเข๎าใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๕ ๔ ๔ 

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร๎างความตระหนักรู๎และความเข๎าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

๕ ๔ ๔ 

๗.๔ สร๎างการมีสํวนรํวมและแสวงหาความรํวมมือกับผู๎ปกครอง 
ชุมชน และท๎องถิ่น 

๕ ๔ ๔ 

๗.๕ จัดสิ่งอ้านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอยํางรอบด๎าน ๕ ๔ ๔ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๗ ๕ ๒๐ ๒๐ 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

 โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 งานหลักสูตรและการสอน พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

 พัฒนาทีมคณะท้างานหลักสูตรและเสริมสร๎างศักยภาพ นิเทศ ก้ากับติดตามครูด๎านการวาง
แผนการน้าหลักสูตรไปใช๎ 

 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู๎เรียนเป็นส้าคัญ โดยใช๎ Project Approach 

 การจัดกิจกรรมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนและสร๎าง
ความสัมพันธ์กับผู๎ปกครองและชุมชน 

 โครงการอนุบาลรวมใจพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  โครงการสํงเสริมการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนโดยผํานนวัตกรรมการสอนที่ยึดผู๎เรียนเป็นส้าคัญ (Project Approach)
โครงการพัฒนาการใช๎สื่อเทคโนโลยีและสื่อการสอนท๎องถิ่นที่สอดคล๎องกับหลักสูตร  โครงการ
เรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  โครงการพัฒนาสภาพแวดล๎อมในโรงเรียนให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎ โครงการ
พัฒนาปรับปรุงห๎องเรียน E-learning และโครงการเชื่อมสัมพันธ์สูํชุมชน 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๗ 
 โรงเรียนได๎จัดท้าหลักสูตรสถานศึกษาที่มีจุดมุํงหมายตามหลักปรัชญา วิสัยทัศน์ และเป้าหมายการจัด
การศึกษาของโรงเรียน และท๎องถิ่น เพ่ือพัฒนาให๎กับผู๎เรียนตามความเหมาะสม เต็มตามศักยภาพ ความสามารถ
และความแตกตํางของแตํละบุคคล โดยได๎จัดหลักสูตรสถานศึกษาออกเป็น ๒ ฉบับ คือ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ส้าหรับนักเรียนที่มีอายุ ๓–๕ ปี และอายุต่้ากวํา ๓ ปี รวมถึงการจัดกิจกรรมเพ่ือสร๎างการมีสํวนรํวมส้าหรับ
ผู๎ปกครองและชุมชนให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งมีการจัดสิ่งอ้านวยความสะดวกเพ่ือ
พัฒนาเด็กอยํางรอบด๎าน   
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

 

ผลการพัฒนา  
 ผลการจัดการศึกษตามหลักสูตรสถานศึกษา สํงผลให๎เด็กได๎รับการพัฒนาทางด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคมและสติปัญญาได๎อยํางเต็มตามศักยภาพของผู๎เรียน โดยผํานกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส้าคัญ โดยใช๎ 
Project Approach ทั้งในและนอกห๎องเรียนอยํางหลากหลาย และมีกิจกรรมสร๎างการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองและ
ชุมชนในการจัดการเรียนรู๎ให๎กับเด็ก ตลอดจนการจัดสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ส้าหรับเด็ก สิ่งอ้านวยความ
สะดวกตําง ๆ เพื่อพัฒนาเด็กให๎มีพัฒนาการทุกด๎านสูงสุดตามศักยภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
 จัดหลักสูตรการเรียนรู๎ที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองตามศักยภาพของผู๎เรียน และเปิดโอกาสให๎ผู๎ เกี่ยวข๎อง
ทุกฝ่ายมีสํวนรํวมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

มาตรฐานที่  ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๘.๑ ก้าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา ๕ ๑ ๑ 
๘.๒ จัดท้าและด้าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
       สถานศึกษาที ่

๕ ๑ ๑ 

๘.๓ จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศและใช๎สารสนเทศในการบริหาร 
       จัดการ 

๕ ๑ ๑ 

๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด้าเนินงานคุณภาพ 
       ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๕ ๐.๕ ๐.๕ 

๘.๕ น้าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว๎างแผน 
       พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

๕ ๐.๕ ๐.๕ 

๘.๖ จัดท้ารายงานประจ้าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ๕ ๑ ๑ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๘ ๕ ๕ ๕ 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยจัดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 จัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) 

 จัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปีของโรงเรียน และปฏิทินการปฏิบัติงานประจ้าปีของ     ทุกฝ่าย 
ทุกแผนก 

 จัดท้ารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 งานติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแผน  

 งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๘ 
 โรงเรียนได๎จัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) โดยได๎ก้าหนด
เป้าหมายการจัดการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ๑๒ มาตรฐาน มีระบบการท้างานและการติดตาม



 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ตรวจสอบความก๎าวหน๎าของการปฏิบัติงานทุกฝ่าย เพ่ือประเมินผลการด้าเนินงาน และจัดท้ารายงานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพ่ือน้าผลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา 

ผลการพัฒนา  
 โรงเรียนได๎จัดท้าแผนปฏิบัติงานประจ้าปีและปฏิทินการท้างานประจ้าปี มีการติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวง เพ่ือน้ามาผลมาจัดระบบสารสนเทศเพ่ือใช๎ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาอยํางตํอเนื่อง และจัดท้ารายงานประจ้าปีเพื่อรายงานประเมินคุณภาพภายในแกํต๎นสังกัด และเผยแพรํตํอ
สาธารณะชน มีผลกการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๘ อยูํในระดับดีเยี่ยม 

แนวทางการพัฒนา 
 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและให๎ความรู๎ในเรื่องระบบการประกันคุณภาพภายในให๎แกํครูที่
บรรจุใหมํให๎มีความเข๎าใจล้าดับขั้นตอน และวิธีการอยํางชัดเจน  เพ่ือน้าไปสูํการปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎องครอบคลุม
งานที่ตนเองรับผิดชอบมากขึ้น 

ด้านที่  ๓  มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

มาตรฐานที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๙.๑ เป็นแหลํงเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

๕ 
 

๒.๕ ๒.๕ 

๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันภายในสถานศึกษา ระหวําง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข๎อง 

๕ ๒.๕ ๒.๕ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๙  ๕ ๕ 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยจัดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 งานบริการวิชาการและฝึกประสบการณ์ 

 งานชุมชนสัมพันธ์ 

 งานอาคารสถานที่ 

 จัดสภาพแวดล๎อม อาคารสถานที่ ที่สร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 

 จัดกิจกรรมการเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ทั้งในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียนอยํางหลากหลาย 

 สร๎างบรรยากาศอาคาร สถานที่ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎เกี่ยวกับอาเซียน 

 โครงการเรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  โครงการเชื่อมสัมพันธ์สูํชุมชน และโครงการพัฒนา
สภาพแวดล๎อมในโรงเรียนให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๙ 
 ก้าหนดวิธีการ ขั้นตอนของการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ของ
นักเรียน สร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎ของนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน จัดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ องค์ความรู๎ตําง ๆ จากชุมชน โรงเรียนและผู๎ปกครอง 

ผลการพัฒนา  
 โรงเรียนได๎มีการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียนในการสนับสนุน สํงเสริม ให๎เด็กมีพัฒนาการเรียนรู๎ตาม
วัย ใฝ่เรียนรู๎ด๎วยตนเอง และสามารถน้าไปใช๎ในชีวิตประจ้าวันได๎อยํางเหมาะสม โดยได๎รับความรํวมมือจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข๎องในการจัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนให๎กับเด็ก มีการแลกเปลี่ยนข๎อมูล การเรียนรู๎ระหวํางครู บุคลากรใน
โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน ผํานกิจกรรมตําง ๆ สื่อเทคโนโลยี ขําวสารประจ้าสัปดาห์จึงท้าให๎มีผลการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานที่ ๙ ในระดับดีเยี่ยม 

แนวทางการพัฒนา 
 จัดแหลํงเรียนรู๎ สํงเสริมบรรยากาศการเรียนรู๎ภายในและนอกโรงเรียนโดยมีชุมชน องค์กร หนํวยงานรัฐ 
เอกชนและตํางประเทศมีสํวนรํวม  

ด้านที่  ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑๐.๑  จัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็กให๎บรรลุตามเป้าหมาย 
          ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน๎นการจัดการศึกษาปฐมวัย 
         ของสถานศึกษา 

๕ 
 

๓ ๓ 

๑๐.๒ ผลการด้าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๕ ๒ ๒ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๐ ๕ ๕ ๕ 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยจัดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีพัฒนาการความพร๎อมทั้ง ๔ ด๎าน 

 กิจกรรมพัฒนาทักษะด๎านภาษาและเทคโนโลยี 

 การเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษท่ีสอดคล๎องกับ Project Approach ให๎ห๎องเรียน 

 กิจกรรมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด๎านการใช๎เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 จัดกิจกรรมบูรณาการในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอยํางเป็นรูปธรรมให๎เด็กได๎เรียนรู๎และปฏิบัติ
จริงในการด้าเนินชีวิตประจ้าวันอยํางตํอเนื่อง 

 จัดกิจกรรมการแสดงออกถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมความเป็นไทย 



 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 โครงการกล๎าคิด กล๎าท้า กล๎าแสดง (ละครประจ้าปี) โครงการฟ้าขาวสดใส ก๎าวไกลน้าสมัย  และ
โครงการ ๘ คุณธรรมน้าชีวิตสูํความดีงาม   

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๑๐ 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริมทักษะการแสดงความสามารถและศักยภาพของ
นักเรียนที่สอดคล๎องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน๎นการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ซึ่งได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยก้าหนด
ผู๎รับผิดชอบอยํางชัดเจนในแผนปฏิบัติการประจ้าปี ๒๕๕๗ โดยมีการติดตามตรวจสอบการท้างานของผู๎ที่รับผิดชอบ
อยํางสม่้าเสมอ  
ผลการพัฒนา  
 นักเรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีพัฒนาการความพร๎อมทั้ง ๔ ด๎าน มีความกล๎า
คิด กล๎าท้า กล๎าแสดงออกในทางถูกต๎องเหมาะสมตามวัย มีทักษะความพร๎อมด๎านภาษาอังกฤษ สามารถน้าไปใช๎
สื่อสารในชีวิตประจ้าวันตามศักยภาพของตน มีทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์เบื้องต๎นได๎ สามารถแสดงออกในสิ่งที่
ถูกต๎องมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยูํรํวมกันผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
จุดเน๎นการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๐ ในระดับดีเยี่ยม 

แนวทางการพัฒนา 
สร๎างโอกาสการศึกษาอยํางหลากหลาย เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาศักยภาพและความสามารถ พัฒนาการ

ความพร๎อมทั้ง ๔ ด๎าน ทักษะด๎านภาษาและเทคโนโลยีเพ่ือสะท๎อนถึงจุดเน๎นและจุดเดํนที่เป็นเอกลักษณ์ของผู๎เรียน
และโรงเรียน 

ด้านที่ ๕  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้
สูงข้ึน 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนตามนโยบาย 
         เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๕ 
 

๓ ๓ 

๑๑.๒ ผลการด้าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๕ ๒ ๒ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๑ ๕ ๕ ๕ 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

 โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยจัดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมครูด้ารงตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 พัฒนาครูมุํงปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 ปลูกฝังคํานิยมเป็นแบบอยํางที่ดีให๎ครูและบุคลากร 

 พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความรู๎ ความสามารถด๎านการจัดการเรียนการสอน 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

 

 พัฒนาครูด๎านการใช๎เทคนิค วิธีการสอนใหมํ ๆ และคุณภาพวิธีการ เครื่องมือในการวัดผล 
ประเมินผลที่หลากหลาย 

 พัฒนาครูด๎านความรู๎ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช๎ภาษาอังกฤษในการบริหารจัดการองค์ความรู๎
และการบริการ 

 โครงการอบรมเสริมประสิทธิภาพครูอนุบาล โครงการพัฒนาครูมืออาชีพสูํงานวิจัย โครงการ
พัฒนาการใช๎สื่อเทคโนโลยี และสื่อการสอนท๎องถิ่นท่ีสอดคล๎องกับหลักสูตร โครงการเพ่ิมศักยภาพ
ครูในการวัดผลนักเรียนตามหลักสูตร และโครงการเพ่ิมศักยภาพครูในการประเมินพัฒนาการ
นักเรียน 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๑๑ 
 โรงเรียนได๎จัดท้าแผนงาน โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครู ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) โดยใช๎ข๎อมูลสารสนเทศด๎านนโยบายของต๎นสังกัด และจากผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ.  ให๎ได๎รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูสูํมาตรฐานสากล สามารปฏิบัติการสอน
อยํางมีคุณภาพประสิทธิภาพและมีการวิจัยพัฒนา โดยมีการนิเทศ ติดตามการด้าเนินงานอยํางเป็นระบบ PDCA 
อยํางตํอเนื่อง 

ผลการพัฒนา  
 ครูทุกคนได๎รับการพัฒนาสามารถออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ เชื่อมโยงเป้าหมายคุณภาพ
ผู๎เรียน ครอลคลุมมาตรฐานการเรียนรู๎ทั้งด๎านความรู๎ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
อยํางเหมาะสม ชัดเจน สามารถใช๎เทคนิควิธีการสอนใหมํ ๆ ที่ยึดผู๎เรียนเป็นส้าคัญและวัดผล ประเมินผลพัฒนาการ
ของผู๎เรียนด๎วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายอยํางถูกต๎องเที่ยงตรงและน้าข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห์ผู๎เรียนเพ่ือ
จัดท้าสารสนเทศเพ่ือใช๎พัฒนาผู๎เรียนและพัฒนาการเรียนการสอนอยํางเป็นระบบ ตอบสนองนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ด๎านการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมํ โดยมีความพึงพอใจของผู๎ที่มีสํวน
รํวมร๎อยละ ๙๓.๓๖  มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๑ ในระดับดีเยี่ยม 

แนวทางการพัฒนา 
 สํงเสริมพัฒนาครูและบุคลากร พัฒนาตนเองในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
ตระหนักในบทบาทของตนเอง มีความมุํงมั่น ซื่อสัตย์ในหน๎าที่มีความรับผิดชอบและมีหลักการ ทฤษฎี และเหตุผล
ในการปฏิบัติงานให๎มีความเชี่ยวชาญเป็นครูมืออาชีพ 
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ด้านที่ ๖ มาตรฐานสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ ๑๒  เด็กมีทักษะพื้นฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีเบื้องต้น เรียนรู้ภูมิปัญญา
ไทยควบคู่ความเป็นสากล สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน นร./
ครู ที่อยู่ใน
ระดับ ๓ ขึ้น

ไป 

จ านวน 
นร./ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
ที่ได้ 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑๒.๑ สื่อสารข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตนเอง 
         เป็นภาษาอังกฤษ 

523 534 97.94 1.50 1.47 

๑๒.๒ รู๎จักวิธีใช๎เครื่องมือเทคโนโลยี 
         เบื้องต๎น 

527 534 98.69 1.50 1.48 

๑๒.๓  รู๎จักผลผลิตและการน้าไปใช๎ที่เกิด 
          จากภูมิปัญญาไทยและท๎องถิ่นใน 
          ชุมชน 

528 534 98.88 1.00 0.99 

๑๒.๔  แสดงความเป็นไทยและมี 
          ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในอาเซียน 

525 534 98.31 1.00 0.98 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๒ 5.00 4.92 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยจัดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 พัฒนาสํงเสริมทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู๎ด๎านสังคมเก่ียวกับพ้ืนฐานการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 

 จัดแหลํงเรียนรู๎เกี่ยวกับสังคมประชาคมอาเซียนในโรงเรียน 

 จัดกิจกรรมการแสดงออกถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมความเป็นไทย และท๎องถิ่น 

 โครงการหนูน๎อยกล๎าแกรํงน้าสมัยด๎วย English-Techno โครงการเรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
โครงการหนูน๎อยเรียนรู๎อาเซียน และโครงการพัฒนาสภาพแวดล๎อมในโรงเรียนให๎เอ้ือตํอการ
เรียนรู๎ 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๑๒ 
 โรงเรียนได๎จัดท้าแผนงาน โครงการและกิจกรรม เพ่ือสํงเสริมทักษะพ้ืนฐานในการใช๎ภาษา การใช๎
เทคโนโลยีเบื้องต๎น การเรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น การแสดงออกถึงเอกลักษณ์และความเป็นไทยโดยเรียนเชิญ
วิทยากรท๎องถิ่นมาเป็นผู๎ด้าเนินกิจกรรมรํวมกับครูและเด็ก จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู๎ด๎านสังคมเกี่ยวกับ
พ้ืนฐานการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนทั้งในและนอกห๎องเรียน 

ผลการพัฒนา  
 นักเรียนทุกคนได๎รับการพัฒนาให๎มี พ้ืนฐานการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ สามารถน้าไปใช๎สื่อสารใน
ชีวิตประจ้าวันตามศักยภาพของตน มีทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์เบื้องต๎นได๎เหมาะสมตามวัย ได๎เรียนรู๎เรื่องราว
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พ้ืนฐานที่เกี่ยวกับสังคมประชาคมอาเซียนได๎ตามวัยจากแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและนอกห๎องเรียน    มีจิตส้านึกใน
การรักษาวัฒนธรรมความเป็นไทยและท๎องถิ่นมีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๒ ในระดับดีเยี่ยม 

แนวทางการพัฒนา 
 พัฒนาการจัดกิจกรรมสํงเสริมทักษะด๎านภาษาและเทคโนโลยี บูรณาการการเรียนรู๎ภูมิปัญญาไทย และ
ท๎องถิ่นในกิจกรรมการเรียนการสอน จัดกิจกรรมเพ่ือสร๎างจิตส้านึกและตระหนักในการรักษาวัฒนธรรมไทยให๎มี
ความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต๎องการของนักเรียนให๎เหมาะสมตามวัย 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน  
นร./ครู ที่อยู่
ในระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน 
นร./ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
ที่ได้ 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
ก้าลังกายสม่้าเสมอ 

2,299 2,328 98.75 0.50 0.49 

๑.๒ มีน้้าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2,256 2,328 96.91 0.50 0.48 

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตํอ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ 

2,319 2,328 99.61 1.00 1.00 

๑.๔ เห็นคุณคําในตนเอง มีความม่ันใจ กล๎า
แสดงออกอยํางเหมาะสม 

2,302 2,328 98.88 1.00 0.99 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให๎เกียรติผู๎อ่ืน 2,309 2,328 99.18 1.00 0.99 

๑.๖ สร๎างผลงานจากการเข๎ารํวมกิจกรรมด๎าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ 

2,315 2,328 99.44 1.00 0.99 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑  5.00   4.95  

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยจัดแผนงาน โครงการ / กิจกรรม ดังนี้ 

 สํงเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุํมสาระการเรียนรู๎ สุขศึกษา พลศึกษา
และศิลปะ โดยเน๎นการปฏิบัติจริงของแตํละวิชา 

 สนับสนุนด๎านงบประมาณ เพ่ือจัดหาสื่อ อุปกรณ์กีฬา ศิลปะดนตรี  
 สํงเสริมให๎กลุํมสาระการเรียนรู๎จัดกิจกรรมตําง ๆ  เพ่ือสํงเสริมพัฒนานักเรียนให๎เต็มศักยภาพด๎าน

ศิลปะ  สํงเสริมและอนุรักษ์ดนตรีไทย  ดนตรีสากล เป็นต๎น 



 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ด๎านสุขภาพอนามัยของโรงเรียน มอบหมายให๎งานอนามัยโรงเรียน และงานโภชนการจัดกิจกรรม
สํงเสริมสุขภาพ และโภชนาการของนักเรียน เพ่ือให๎นักเรียนได๎เลือกบริโภคอาหารอยํางถูกวิธี 

 ด๎านงานความปลอดภัยนักเรียนตามนโยบายความปลอดภัย ๖ ประการ งานประกันอุบัติเหตุ  

 สํงเสริมให๎นักเรียนได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน ท ำงานรํวมกัน อยูํรํวมกันอยํางมีความสุข โดยจัด 

กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมลูกเสือ–เนตรนารี  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร และการเรียนรู๎โดยใช๎
กระบวนการ PBL TBL เป็นฐาน  และครูที่ปรึกษาชํวยก้ากับดูแลในด๎านมนุษย์สัมพันธ์ของ
นักเรียนกับเพ่ือน กับครู และบุคคลอ่ืน ๆ 

 โครงการ Health for fun โครงการเสริมทักษะด๎านกีฬาและนันทนาการ โครงการเสริมทักษะด๎าน
ศิลปะ นาฎศิลป์ ดนตรี โครงการคํายลูกเสือ เนตรนารีและโครงการน๎องพ่ีรวมใจสามัคคีกีฬาสีวารี
สัมพันธ์ 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๑ 
 จัดกิจกรรมการออกก้าลังกายอยํางสม่้าเสมอ  สํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎จักดูแลตนเองให๎มีสุขภาพแข็งแรง  ปฏิบัติ
ตนให๎พ๎นจากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา และอบายมุข จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุนทรียภาพด๎านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ การ
ท้างานรํวมกัน  และจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการเผยแพรํและรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ป้องกัน
อุบัติเหตุ และอุบัติภัยในชีวิตประจ้าวัน 

ผลการพัฒนา  
 ผู๎เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกก้าลังกายสม่้าเสมอ มีน้้าหนักสํวนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน รู๎จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตํอความรุนแรง 
โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญาหาทางเพศ เห็นคุณคําในตนเอง มีความมั่นใจ กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสม มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและให๎เกียรติผู๎อ่ืน รวมถึงแสดงออกถึงอารมณ์และความรู๎สึกซาบซึ้ง เห็นคุณคําในศิลปะอันงดงาม ความ
ไพเราะนํารื่นรมย์ของดนตรี สร๎างผลงานจากกการเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์ กีฬา/นันทนาการ 
ตามจินตนาการได๎ตามวัย ท้าให๎มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑ อยูํในระดับดีเยี่ยม 

แนวทางการพัฒนา 
  โรงเรียนจัดโครงการและกิจกรรม เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎ เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีอยําง
หลากหลาย จึงควรจัดให๎มีกิจกรรมพิเศษเพ่ือสํงเสริมผู๎เรียนบางสํวนที่มีน้้าหนัก สํวนสูง และสมรรถภาพทางกายที่
เกินเกณฑ์ หรือต่้ากวําเกณฑ์ พร๎อมทั้งขอความรํวมมือกับผู๎ปกครองในการให๎ผู๎เรียนรับประทานอาหารที่ถูกหลัก
โภชนาการที่บ๎านและสํงเสริมให๎มีการออกก้าลังกายอยํางสม่้าเสมอ  

 

 

 

 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน 
นร./ครู ที่อยู่
ในระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน 
นร./ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
ที่ได้ 

 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 2,327 2,328 99.96 2.00 2.00 
๒.๒  เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี

พระคุณ 
2,328 2,328 100.00 1.00 1.00 

๒.๓  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 

2,320 2,328 99.66 1.00 1.00 

๒.๔  ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

2,302 2,328 98.88 1.00 0.99 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒  5.00   4.98  

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยจัดแผนงาน โครงการ / กิจกรรม ดังนี้ 

 ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน (งานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน, งานสํงเสริมบุคลิกภาพ, งานสํงเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

 กิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคม 

 กิจกรรมมารยาทดีเริ่มที่วารีเชียงใหมํ  โครงการวารีเชียงใหมํอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยรํวมใจถวายเทียน
พรรษา ครั้งที่ ๙  โครงการวันทาอาวุโส  โครงการคลองสวยน้้าใส  โครงการปันน้้าใจจากวารีสูํชุมชน 
โครงการเทิดพระเกียรติวันแมํแหํงชาติ  โครงการวันไหว๎ครู 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๒ 
 จัดกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตรโดยบูรณาการในรายวิชาตําง ๆ ควบคูํไปกับการจัดกิจกรรม     
พัฒนาผู๎เรียนอยาํงหลากหลาย อาทิเชํน โครงการเทิดพระเกียรติวันแมํแหํงชาติ  โครงการวันไหว๎ครู  โครงการคลอง
สวยน้้าใส  โครงการปันน้้าใจจากวารีสูํชุมชน  กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (คาบจริยธรรมทุกระดับชั้น) และที่ส้าคัญที่สุด  
หลักสูตรการศึกษารายวิชาในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ถือวําเป็นหัวใจของการพัฒนา
ด๎านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน งานบริหารกิจการนักเรียน ได๎รับความรํวมมือจากครูที่ปรึกษาได๎ดูแลนักเรียน
ตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางเข๎มงวด นอกจากนี้เครือขํายผู๎ปกครองทุกระดับชั้นและชุมชนได๎จัดกิจกรรม 
ตลอดจนให๎ความรํวมมือ สนับสนุนโรงเรียนในทุกด๎าน เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

ผลการพัฒนา  
 ผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา 
มีความเอ้ืออาทรตํอผู๎อ่ืน กตัญญูกตเวทีตํอบุพการีและผู๎มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตําง เพ่ือ



 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

การอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข มีความตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม และเป็นคนดีของสังคม 
ท้าให๎มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๒ อยูํในระดับดีเยี่ยม 

แนวทางการพัฒนา 
 จัดโครงการและกิจกรรมสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์อยํางตํอเนื่อง  

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน  
นร./ครู ที่อยู่
ในระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน 
นร./ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
ที่ได้ 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๑  มีนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎ดว๎ย
ตนเองจากห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎ และสื่อ
ตํางๆ รอบตัว 

2,183 2,328 93.77 2.00 1.88 

๓.๒  มีทักษะในการอําน ฟัง ดู พูด เขียน และ
ตั้งค้าถามเพ่ือค๎นคว๎าหาความรู๎เพ่ิมเติม 

2,074 2,328 89.09 1.00 0.89 

๓.๓  เรียนรู๎รวํมกันเป็นกลุํม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพ่ือการเรียนรู๎ระหวํางกัน 

2,164 2,328 92.96 1.00 0.93 

๓.๔  ใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และน้าเสนอ
ผลงาน 

2,289 2,328 98.32 1.00 0.98 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๓ 5.00 4.68 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

 โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยจัดแผนงาน โครงการ / กิจกรรม ดังนี้ 

 งานบริการแหลํงเรียนรู๎และสื่อการสอน (ห๎องสมุด และห๎องปฏิบัติการตําง ๆ) 

 จัดสภาพแวดล๎อมสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 

 กระบวนการเรียนการสอน PBL TBL 

 โครงการสัปดาห์ภาษาไทยแหํงชาติ  โครงการเสริมทักษะด๎านสารสนเทศและเทคโนโลยี  โครงการบูรณา
การแหลํงเรียนรู๎ภายนอก  โครงการพัฒนางานสารสนเทศเพ่ือระบบบริหารการศึกษา 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๓ 
 จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางด๎านวิชาการ และวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน เสริมทักษะ
กระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ การท้างานรํวมกับผู๎อ่ืน ผํานกระบวนการเรียนการสอนแบบ PBL TBL     
โดยการแสวงหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ห๎องสมุด หรือสื่อตําง ๆ รอบตัวจากการสอบถาม อําน และการใช๎
เทคโนโลยีในการสืบค๎น น้าเสนอข๎อมูลอยํางมีประสิทธิภาพ  
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ผลการพัฒนา  
 ผู๎เรียนมีนิสัยรักการอําน และแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎และสื่อตําง ๆ รอบตัว มี
ทักษะในการอําน ฟัง พูด เขียน และตั้งค้าถาม เพ่ือค๎นคว๎าหาความรู๎เพ่ิมเติม เรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู๎ระหวํางกัน และสามารถใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และน้าเสนอผลงาน  ท้าให๎มีผลการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๓ อยูํในระดับดีเยี่ยม 

แนวทางการพัฒนา 
 จัดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือสํงเสริม สนับสนุนให๎ผู๎ เรียนใฝ่รู๎ ใฝ่เรียน โดยการกระตุ๎นให๎
ผู๎เรียนเกิดความสงสัย มีค้าถาม รู๎จักค๎นหาค้าตอบจากแหลํงเรียนรู๎ในห๎องสมุด จากสื่อเทคโนโลยี หรือแหลํงเรียนรู๎
ภายในและภายนอกที่พัฒนาตํอยอดความใฝ่รู๎ ใฝ่เรียนอยํางตํอเนื่อง เพ่ือเสริมสร๎างให๎ผู๎เรียนมีนิสัยรักการเรียนรู๎
ตลอดชีวิต 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุผล   

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน  
นร./ครู ที่อยู่
ในระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน 
นร./ครู
ทั้งหมด 

 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๔.๑  สรุปความคิดจากเรื่องที่อําน ฟัง และดู 
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

2,075 2,328 89.13 2.00 1.78 

๔.๒  น้าเสนอวิธีคิด วิธีแก๎ปัญหาด๎วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 

2,268 2,328 97.42 1.00 0.97 

๔.๓  ก้าหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจ
แก๎ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

2,053 2,328 88.19 1.00 0.88 

๔.๔มีความคิดริเริ่ม และสร๎างสรรค์ผลงานด๎วย
ความภาคภูมิใจ 

2,283 2,328 98.07 1.00 0.98 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๔ 5.00 4.62 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยจัดแผนงาน โครงการ / กิจกรรม ดังนี้ 

 กิจกรรมบูรณาการฝึกทักษะการน้าเสนอความรู๎ด๎วยวิธีตํางๆ เชํน การท้าผังความคิด การรายงาน การ
อภิปราย การใช๎สื่อเทคโนโลยี 

 การใช๎นวัตกรรมและเทคนิคการเรียนการสอน Project Approach, TBL, PBL, FILP Classroom  

 การใช๎สื่อการจัดการเรียนการสอนห๎องเรียนวิทยาศาสตร์ โปรแกรมการเรียนรู๎ Math Whizz, My I-Math,   
RAM-R Model 



 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 โครงการเสริมทักษะด๎านสารสนเทศและเทคโนโลยี  โครงการเปิดโลกกิจกรรมชุมนุม  โครงการคํายผู๎น้า 
และโครงการบูรณาการแหลํงเรียนรู๎ภายนอก 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๔ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด โดยใช๎นวัตกรรมและเทคนิคการเรียนการสอน Project 

Approach, TBL, PBL, FILP Classroom การใช๎สื่อการจัดการเรียนการสอนห๎องเรียนวิทยาศาสตร์ โปรแกรมการ
เรียนรู๎ Math Whizz, My I-Math,   RAM-R Model  รวมถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนให๎มีการเรียนรู๎จาก
ประสบการณ์จริง ทั้งในและนอกห๎องเรียน รวมถึงการท้างานรํวมกันเป็นกลุํมเพ่ือระดมความคิดในการแก๎ไขปัญหา 
และรํวมกันสรุปการแก๎ไขปัญหา 

ผลการพัฒนา  
 ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ และคิดได๎ตลอดแนว มีการจัดระเบียบความคิด ใช๎เหตุและ
ผลในการอ๎างอิงแนวคิด สรุปความคิดจากเรื่องที่อําน ฟัง และดู สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง น้าเสนอวิธีคิด วิธีแก๎ปัญหาด๎วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง มีความคิดริเริ่ม และสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยความ
ภาคภูมิใจ ก้าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ และตัดสินใจแก๎ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ท้าให๎มีผลการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานที่ ๔  อยูํในระดับดีเยี่ยม 

แนวทางการพัฒนา 
 สํงเสริมและเพ่ือเพ่ิมพูนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู๎ด๎วยนวัตกรรมการสอนที่หลากหลายให๎มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสํงผลให๎ผู๎เรียนเกิดคุณภาพการเรียนรู๎ตามชํวงชั้นที่ก้าหนดอยํางเต็มตามศักยภาพ 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๕.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตํละกลุํมสาระเป็นไป 
       ตามเกณฑ์ 

๕ 
 

๑ ๑ 

๕.๒  ผลการประเมินสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตรเป็นไป 
       ตามเกณฑ์ 

๕ 
 

๑ ๑ 

๕.๓  ผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไป 
       ตามเกณฑ์ 

๕ 
 

๒ ๒ 

๕.๔  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ๕ ๑ ๑ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๕ ๕ ๕ ๕ 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยจัดแผนงาน โครงการ / กิจกรรม ดังนี้ 

 จัดท้าหลักสูตรสถานศึกษา 
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 กิจกรรมบูรณาการฝึกทักษะการน้าเสนอความรู๎ด๎วยวิธีตํางๆ เชํน การท้าผังความคิด การรายงาน         
การอภิปราย การใช๎สื่อเทคโนโลยี 

 การใช๎นวัตกรรมและเทคนิคการเรียนการสอน Project Approach, TBL, PBL, FILP Classroom  

 การใช๎สื่อการจัดการเรียนการสอนห๎องเรียนวิทยาศาสตร์ โปรแกรมการเรียนรู๎ Math Whizz, My I-Math,   
RAM-R Model 

 โครงการสัปดาห์ภาษาไทยแหํงชาติ  โครงการเสริมทักษะความสามารถด๎านคณิตศาสตร์  โครงการสร๎าง
สัปดาห์แหํงการเรียนรู๎กระบวนการคณิต วิทย์ พิชิตเทคโนโลยี โครงการเสริมทักษะความสามารถด๎าน
วิทยาศาสตร์ โครงการเสริมทักษะด๎านสารสนเทศและเทคโนโลยี  โครงการคําวิชาการ และโครงการเตรียม
ความพร๎อมสอบ O-NET 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๕ 
 โรงเรียนสํงเสริมผู๎เรียนให๎มีความรู๎และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา    
โดยจัดการเรียนการสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส้าคัญผํานนวัตกรรมและเทคนิคการเรียนการสอนแบบ Project 
Approach, TBL, PBL, FILP Classroom โดยการน้าสื่อการสอนเทคโนโลยีแบบ Online ให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ เชํน 
โปรแกรมการเรียนรู๎ Math Whizz, My I-Math,   RAM-R Model  จัดกิจกรรมบูรณาการกลุํมสาระตํางๆ จัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน กิจกรรมสํงเสริมทักษะรายวิชา 8  กลุํมสาระ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด๎านการ
เรียน และผลสัมฤทธิ์ระดับชาติให๎ดีขึ้น 

ผลการพัฒนา  
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ จัดโครงการ/กิจกรรมตํางๆ เพ่ือฝึกทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร ในทุกกลุํม
สาระการเรียนรู๎และทุกชั้น ชํวยพัฒนาทักษะตํางๆ สํงผลให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตํละกลุํมสาระ 
การประเมินสมรรถนะตามหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ ระดับดี เยี่ยม ผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน ในระดับดีเยี่ยม และมีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยทุกรายวิชา ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่  6  
มัธยมศึกษาปีที่  3 และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีระดับคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ ในระดับดีเยี่ยมท้าให๎มีผลการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานที่ ๕ อยูํในระดับดีเยี่ยม 

แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทดสอบระดับชาติให๎ดี
ยิ่งขึ้น  สํงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส้าคัญของทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
อยํางมีคุณภาพตามหลักสูตร การท้าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก๎ไขปัญหา พัฒนานักเรียนในระดับชั้นเกิดการเรียนรู๎อยําง
ยั่งยืน 
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มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน  
นร./ครู ที่อยู่
ในระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน 
นร./ครู
ทั้งหมด 

 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๖.๑  วางแผนการท้างานและด้าเนินการจน
ส้าเร็จ 

2,219 2,328 95.32 2.00 1.91 

๖.๒  ท้างานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน 
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

2,279 2,328 97.90 1.00 0.98 

๖.๓  ท้างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 2,292 2,328 98.45 1.00 0.98 

๖.๔  มีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริตและหา
ความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

2,321 2,328 99.70 1.00 1.00 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๖ 5.00 4.87 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยจัดแผนงาน โครงการ / กิจกรรม ดังนี้ 

 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางด๎านทักษะวิชาการ และทักษะชีวิต 

 จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 

 โครงการกล๎าคิด กล๎าท้า กล๎าแสดง (ละครประจ้าปี)  โครงการน๎องพ่ีรวมใจสามัคคีกีฬาสีวารีสัมพันธ์  
โครงการคํายผู๎น้า โครงการเปิดโลกกิจกรรมชุมนุม โครงการเสริมทักษะการด้ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ แ 
และโครงการสภาสัญจร 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๖ 
 โรงเรียนไดสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการวางแผนงานอยางเปนระบบ มีล้าดับขั้นตอนการท้างาน
ชัดเจน สามารถน้าไปปฏิบัติจริง เกิดผลตามเป าหมาย โดยใชปจจัยในการท้างานอยางประหยัดและคุมคา           
มีความสามารถท้างานครบตามล้าดับขั้นตอน การปรับปรุงงาน และผลงานบรรลุเปาหมาย  สามารถอธิบายขั้นตอน
การท้างานและผลงานที่เกิดขึ้นทั้งสวนดีและสวนที่มีขอบกพรอง รักการท้างาน และมีเจตคติที่ดีตอการท้างาน       
มีความตั้งใจ มุงมั่นในการปฏิบัติงานดวยความขยัน อดทน มีระเบียบรอบคอบในการท้างาน สามารถใชกระบวน
การกลุมและการรวมกันท้างานเปนทีมและมีความรับผิดชอบที่กลุมมอบหมาย ชื่นชมการท้างานในกลุม แสดงความ
คิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืนเปนผูน้า ผูตามที่ดีและมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 
นอกจากนั้นไดสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ ความซื่อสัตยสุจริต มีการวัดประเมินผลกระบวนการ  
กลมุและมีการประเมินดานเจตคติตอการท้างานอีกดวย 
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ผลการพัฒนา  
 นักเรียนมีทักษะในการท้างาน วางแผนงานอยางเปนระบบ มีล้าดับขั้นตอนการท้างาน เพ่ือน้าไปปฏิบัติจริง 
และเกิดผลตามเปาหมายที่ได๎ก้าหนดไว๎  ยอมรับในค้าวิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะ และมุํงมั่นพัฒนา
งานให๎เกิดความสมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขี้น และภูมิใจในผลงานของตนเอง ท้างานรวมกับผูอ่ืนไดมีความรูสึกที่ดีตออาชีพ
สุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ท้าให๎มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๖ อยูในระดับ ดีเยี่ยม 

แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนมีจัดโครงการ / กิจกรรมที่พัฒนาตํอยอดความคิด การวางแผนการท้างานอยํางเป็นระบบของ
ผู๎เรียน ให๎สามารถน้าไปปฏิบัติสร๎างผลงานที่หลากหลายให๎มากยิ่งขึ้น มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู๎ที่ได๎
ไปใช๎ในชีวิตจริง และสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดความม่ันใจในการท้างานตํอไป  

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน 
นร./ครู ที่อยู่
ในระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน 
นร./ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
ที่ได้ 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๗.๑  ครูมีการก้าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู๎ เ รี ย น ทั้ ง ด๎ า น ค ว า ม รู๎  ทั ก ษ ะ
ก ร ะ บ ว น ก า ร  ส ม ร ร ถ น ะ  แ ล ะ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๑๒๑ ๑๒๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 

๗.๒  ครูมีการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล 
และใช๎ข๎อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู๎เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียน 

๑๒๑ ๑๒๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 

๗.๓  ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู๎ที่
ตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา   

๑๒๑ ๑๒๑ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๒ 

๗.๔  ครูใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่ เหมาะสม
ผนวกกับการน้าบริบทและภูมิปัญญา
ของท๎องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู๎ 

๑๒๑ ๑๒๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 

๗.๕  ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุํงเน๎นการ
พัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ด๎วยวิธีการ
ที่หลากหลาย 

๑๒๑ ๑๒๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 

๗.๖ ครูให๎ค้าแนะน้า ค้าปรึกษา และแก๎ไข
ปัญหาให๎แกํผู๎เรียนทั้งด๎านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด๎วยความเสมอภาค 

๑๒๑ ๑๒๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 
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ตัวบ่งชี้ 

จ านวน 
นร./ครู ที่อยู่
ในระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน 
นร./ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
ที่ได้ 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๗.๗  ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู๎ ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
และใช๎ผลในการปรับการสอน 

๑๒๑ ๑๒๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 

๗.๘  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดี 
และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

๑๒๑ ๑๒๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 

๗.๙  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได๎รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

๑๒๑ ๑๒๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๗ ๑๐ ๑๐ 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยจัดแผนงาน โครงการ / กิจกรรม ดังนี้ 

 จัดท้าหลักสูตรสถานศึกษา 

 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ (งานหลักสูตรและการสอน, งานนิเทศการสอน, งานวัดและประเมินผล) 

 โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพครู กิจกรรมให๎ความรู๎หลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนตามมาตรฐานวิชาชีพ กิจกรรมอบรมให๎ความรู๎ในการวัดผลประเมินผลนักเรียนตามหลักสูตร พัฒนา
ระบบงานทะเบียนและวัดผล ฯลฯ 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๗ 
 โรงเรียนจัดโครงการ / กิจกรรมเพ่ืออบรมพัฒนาในด๎านการจัดการเรียนการสอน  สํงเสริมการศึกษาดูงาน
ของครู เพ่ือให๎ครูได๎มีองค์ความรู๎ที่น้าไปสูํการเพ่ิมสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนให๎บรรลุผลตามเป้าหมาย
ยิ่งขึ้น  สํงเสริม สนับสนุนการใช๎นวัตกรรมการเรียนรู๎ และสื่อการสอนเทคโนโลยีเพ่ือน้ามาใช๎ผลิตสื่อการสอน      
การนิเทศการสอนของครู การจัดท้าวิจัยและน้าผลการวิจัยไปปรับปรุงแก๎ไขปัญหาการเรียนการสอน เพ่ือน้าผลไป
พัฒนานักเรียนใหมีประสิทธิภาพทางดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะที่ส้าคัญและลักษณะอังพึงประสงค
ใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 

ผลการพัฒนา  
 ครูปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความมุํงมั่น ทุํมเทการสอนอยํางเต็มเวลา และเต็มความสามารถเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎
บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร โดยการวิเคราะห์หลักสูตรอยํางรอบด๎าน ก้าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียนที่ชัดเจน ศึกษาและวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล น้าข๎อมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะห์มาออกและ
จัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคล ใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และน้าภูมิปัญญาท๎องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู๎และประเมินผลที่มุํงเน๎นพัฒนาการของผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย ให๎ค้าแนะน้า 
ค้าปรึกษาและแก๎ไขปัญหาผู๎ เรียนอยํางทั่วถึง ตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนรู๎และพัฒนาผู๎ เรียนโดยใช๎
กระบวนการวิจัยอยํางตํอเนื่อง ท้าให๎มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๗ อยูํในระดับดีเยี่ยม 
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แนวทางการพัฒนา 
จัดกิจกรรมการอบรมที่สํงเสริมและพัฒนาครูให๎มีความเชี่ยวชาญเป็นครูมืออาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน

วิชาชีพครูสูํมาตรฐานสากล 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๘.๑  ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู๎น้า และความคิดริเริ่มที่เน๎นการ
พัฒนาผู๎เรียน 

๕ ๑ ๑ 

๘.๒  ผู๎บริหารใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวมและใช๎ข๎อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด๎านวิชาการและการ
จัดการ 

๕ ๒ ๒ 

๘.๓  ผู๎บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให๎บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก้าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติการ 

๕ ๒ ๒ 

๘.๔  ผู๎บริหารสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎พร๎อมรับการ
กระจายอ้านาจ 

๕ ๒ ๒ 

๘.๕  นักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 

๕ ๑ ๑ 

๘.๖  ผู๎บริหารให๎ค้าแนะน้า ค้าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสํการจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๕ ๒ ๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๘ ๕ ๑๐ ๑๐ 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู๎และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 จัดโครงสร๎างการบริหารงานโดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบด๎วยผู๎รับใบอนุญาต/ผู๎จัดการ/ 
ผู๎อ้านวยการ กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ ผู๎แทนผู๎ปกครอง ผู๎แทนครู และคณะกรรมการด้าเนินงานโดยแยกเป็น   
๔ งาน ได๎แกํ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร และงานบริหารงานทั่วไป โดยงานแตํละฝ่ายมี
ผู๎รับผิดชอบที่ชัดเจน มีการนิเทศติดตาม ประเมินการด้าเนินงานเพ่ือน้าผลการประเมินไปพัฒนาและ
ปรับปรุงศักยภาพครูและบุคลากรอยํางอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง 

 พัฒนาทีมคณะท้างานหลักสูตรและเสริมสร๎างศักยภาพ นิเทศ ก้ากับ ติดตามครูด๎านการวางแผนหลักสูตร
และน้าหลักสูตรไปใช๎ 

 เสริมสร๎างศักยภาพ นิเทศ ติดตามครูด๎านการใช๎เทคนิควิธีการสอนใหมํ ๆ และคุณภาพวิธีการเครื่องมือใน
การวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย 

 มีระบบการท้างานและการติดตามของทุกฝ่าย เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพที่สํงผลตํอการพัฒนาการ
ท้างานให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 โครงการอบรมครูในการใช๎สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล๎อม  โครงการผลิตสื่อการสอนเทคโนโลยี  โครงการเรียนเสริมวิทย์ -คณิต เป็นภาษาอังกฤษ  
และโครงการปฏิรูปหลักสูตรสถานศึกษาและการลงสูํการปฏิบัติในชั้นเรียน 



 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๘ 
 ผู๎บริหารได๎มีการปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าที่ดังตํอไปนี้ 

๑) ด๎านการบริหาร จัดโครงสร๎างและระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) เป็นเครื่องมือในการบริหาร
โรงเรียนประสานความรํวมมือทุกฝ่ายเพ่ือพัฒนางานประเมินผลการปฏิบัติงานอยํางเป็นระบบ
ตํอเนื่องด๎วยวิธีการที่หลากหลายให๎ทุกฝ่ายมีสํวนรํวมน้าผลประเมินไปนิเทศและพัฒนางานให๎บรรลุ
เป้าหมาย  

๒) ด๎านการบริหารงบประมาณ  จัดระบบการบริหารงบประมาณที่คลํองตัว โปรํงใส ตรวจสอบได๎ และ
มุํงเน๎นผลงานจัดภารกิจให๎ครอบคลุมกับการเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การ
บริหารการเงิน/การบัญชี พัสดุและสินทรัพย์ การตรวจสอบติดตามและประเมินผล ใช๎ทรัพยากรให๎
เกิดประโยชน์สูงสุดแกํสํวนรวม รณรงค์ให๎บุคลากรมีความประหยัดและใช๎วัสดุอุปกรณ์อยํางคุ๎มคํา 

๓) ด๎านการบริหารวิชาการ  มีความรอบรู๎  สามารถให๎ค้าแนะน้า และค้าปรึกษาเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา การจัดท้าหลักสูตรของโรงเรียน จัดให๎มีการนิเทศ ก้ากับ ติดตามและประเมินผลการใช๎
หลักสูตร เพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารหลักสูตรให๎มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตํอ
ผู๎เรียนให๎ได๎เรียน อยํางเต็มตามศักยภาพของแตํละแผนการเรียนตามความสามารถของแตํละบุคคล
โดยการน้าระบบ เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการควบคุมการด้าเนินการ 

๔) ด๎านการบริหารงานบุคคล  สํงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน๎าที่อยํางมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล  สนับสนุนให๎ได๎รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพเพ่ือมุํงสูํมาตรฐานสากล 

ผลการพัฒนา  
 ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ และเป็นผู๎น้าในการจัดการศึกษา โดยใช๎การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎มาจากผล  
การด้าเนินงาน และผลการวิจัยเป็นฐานข๎อมูลใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวม เพ่ือน้ามาวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพของครูและบุคลากรในโรงเรียน 
ตลอดจนให๎ค้าแนะน้าปรึกษาทางด๎านวิชาการและด๎านการบริหารงานของโรงเรียน ให๎บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ซึ่งจากผลการด้าเนินงานดังกลําวผู๎เกี่ยวข๎องเกิดความพึงพอใจตํอผลการจัด
การศึกษาและการให๎บริการของโรงเรียน มีผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ ๘ ในระดับดีเยี่ยม 

แนวทางการพัฒนา 
  ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู๎น้าและสามารถปฏิบัติหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  มี
ความสามารถในการบริหารงานอยํางเป็นระบบการบริหารงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  มีการบริหารด๎าน
งบประมาณอยํางมีประสิทธิภาพ มุํงเน๎นให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํผู๎เรียน มีภาวะความเป็นผู๎น้าสูง มีความรู๎ด๎าน การ
บริหารและการจัดการศึกษาในยุคใหมํเป็นอยํางดียิ่ง สามารถบริหารจัดการให๎บรรลุตามเป้าหมายของแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา จึงควรพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให๎ดียิ่งๆ ขึ้น เพื่อเป็นแบบอยํางในการจัดการศึกษาตํอไป 

 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

 

มาตรฐานที่  ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง               
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู๎และปฏิบัติหน๎าที่ตามที่ระเบียบ
ก้าหนด 

๕ 
 

๒ ๒ 

๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาก้ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน
การด้าเนินงานของสถานศึกษาให๎บรรลุผลส้าเร็จตามเป้าหมาย 

๕ ๑ ๑ 

๙.๓ ผู๎ปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษา ๕ ๒ ๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๙ ๕ ๕ ๕ 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยจัดแผนงาน โครงการ / กิจกรรม ดังนี้ 

 แตํงตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 จัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) 

 จัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี ๒๕๕๗ 

 จัดท้าปฏิทินการท้างานตามแผนปฏิบัติการประจ้าปี ๒๕๕๗ 

 การส้ารวจความพึงพอใจของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องตํอผลการด้าเนินงานของสถานศึกษา 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๙ 
 จัดตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่มีความรู๎ ความเข๎าในและปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๓  และมีสํวนรํวมในการสํงเสริม 
สนับสนุน และให๎ความเห็น ข๎อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ก้ากับ ดูแล 
ติดตามกระบวนการด้าเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือน้าไปสูํการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษาให๎บรรลุผล
ส้าเร็จตามเป้าที่ก้าหนด  โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนปีการศึกษาละ ๔ ครั้ง และรายผลการ
ประชุมตํอหนํวยงานต๎นสังกัดทราบทุกครั้ง 

ผลการพัฒนา  
 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจและสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๔๔๓ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วย
การบริหารจัดการและการปฏิบัติหน๎าที่ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การจัดการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๖ และระเบียบอ่ืน ๆ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีการก้ากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อน
การด้าเนินงานของโรงเรียนให๎เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุผลส้าเร็จตามเป้าหมาย โดยผู๎ปกครอง ชุมชน ศิษย์เกํา 
และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษาและมีความพึงพอใจตํอการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยมีผลการประเมินคคุณภาพมาตรฐานที่ ๙ ในระดับดีเยี่ยม 

 



 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

แนวทางการพัฒนา 
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผู๎ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลส้าเร็จตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว๎ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน  จึงความ
พัฒนาการบริหารจัดการให๎ดียิ่ง ๆ ขี้นเพื่อเป็นแบบอยํางในการบริหารจัดการตํอไป 

มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน       
อย่างรอบด้าน 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล๎องกับท๎องถิ่น ๕ ๒ ๒ 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให๎ผู๎เรียนเลือกเรียนตาม 
           ความถนัด ความสามารถและความสนใจ 

๕ ๒ ๒ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริมและตอบสนอง 
          ความต๎องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 
          ของผู๎เรียน 

๕ ๑ ๑ 

๑๐.๔ สนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือ 
           ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 

๕ ๑ ๑ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก้ากับ ติดตามตรวจสอบ และน้าผลไป 
           ปรับปรุงการเรียนการสอนอยํางสม่้าเสมอ 

๕ ๒ ๒ 

๑๐.๖    จัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม  
            ถึงผู๎เรียนทุกคน 

๕ ๒ ๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๐ ๕ ๑๐ ๑๐ 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยจัดแผนงาน โครงการ / กิจกรรม ดังนี้ 

 จัดท้าหลักสูตรสถานศึกษา 

 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่เหมาะสมตามโครงสร๎างหลักสูตร 

 จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

 จัดอบรมพัฒนาครูผู๎สอนเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา 

 จัดการนิเทศ ติดตาม การใช๎หลักสูตรสถานศึกษา 

 จัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียน 

 โครงการปฏิรูปหลักสูตรสถานศึกษาและการลงสูํการปฏิบัติในชั้นเรียน  โครงการบูรณาการแหลํงเรียนรู๎
ภายนอก  โครงการคํายลูกเสือ - เนตรนารี  และโครงการเยี่ยมบ๎านนักเรียนระดับชั้น ม.1 – 6 
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วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๑๐ 
 โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่น้าเป้าหมาย จุดเน๎นการพัฒนาผู๎เรียน สาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่น 
จัดอบรมครูผู๎สอนเพ่ือสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา การออกแบบและจัดการเรียนรู๎ การวัดผล การ
ประเมินผลการเรียนการสอน โดยมีการนิเทศภายใน ก้ากับ ติดตามตรวจสอบ และน้าผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอน  จัดรายวิชาเพ่ิมเติมภายใต๎สัดสํวนเวลาเรียนตามโครงสร๎างหลักสูตร รายวิชาเพ่ิมเติมมีเนื้อหาสาระเหมาะสม
ตามโครงสร๎างที่จัดให๎ผู๎เรียน โดยผู๎เรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความสนใจ นอกจากนี้ได๎จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่
ครบถ๎วนตามโครงสร๎างหลักสูตร เพ่ือตอบสนองความต๎องการ ความถนัด ความสนใจของผู๎เรียน (กิจกรรม ชุมนุม 
ชมรม) ผู๎เรียนทุกคนมีโอกาสเลือกเรียนได๎เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาเต็มศักยภาพ 

ผลการพัฒนา  
 โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล๎องและครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และแสดงจุดเน๎นของโรงเรียน โดยมีการออกแบบโครงสร๎างหลักสูตรให๎มีรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียนที่หลากหลาย ให๎ผู๎เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจ มีการบริหารจัดการที่สํงเสริมให๎
ครูน้าหลักสูตรลงสูํการจัดการเรียนรู๎ในห๎องเรียน เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานหลักสูตร 
จัดระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนให๎นักเรียนทุกคนได๎รับบริการอยํางทั่วถึง มีการนิเทศ ติดตาม ก้ากับดูแลการใช๎
หลักสูตรให๎เกดิประสิทธิภาพ น้าผลการนิเทศ การจัดการเรียนรู๎มาเป็นข๎อมูลในการพัฒนาผู๎เรียน และปรับปรุงการ
เรียนการสอนอยํางตํอเนื่อง โดยมีผลการประเมินคคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๐ ในระดับดีเยี่ยม 

แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางหลากหลายตาม
ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ ของผู๎เรียน โรงเรียนจึงควรพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  การนิเทศภายใน 
ก้ากับ ติดตามตรวจสอบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางรอบด๎าน สํงเสริมให๎สถานศึกษาเป็นแบบอยํางในการจัด
การศึกษาตํอไป 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑๑.๑  ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ 
         ปลอดภัย มีสิ่งอ้านวยความสะดวก พอเพียง อยูํในสภาพ 
         ใช๎การได๎ดี สภาพแวดล๎อมรํมรื่น และมีแหลํงเรียนรู๎ 
         ส้าหรับผู๎เรียน 

๕ ๔ ๔ 

๑๑.๒  จัดโครงการ กิจกรรมที่สํงเสริมสุขภาพอนามัยและความ 
          ปลอดภัยของผู๎เรียน 

๕ ๓ ๓ 

๑๑.๓  จัดห๎องสมุดที่ให๎บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือ 
          ให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเองและหรือเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 

๕ ๓ ๓ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๑ ๕ ๑๐ ๑๐ 
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ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยจัดแผนงาน โครงการ / กิจกรรม ดังนี้ 

 งานบริการแหลํงเรียนรู๎ และสื่อการสอน (ห๎องสมุด และห๎องปฏิบัติการตําง ๆ)  

 งานสวัสดิการ อนามัยและโภชนาการ อนามัยโรงเรียน ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ระบบดูแลความปลอดภัย  

 งานอาคารสถานที่ การดูแลความสะอาดของอาคารสถานที่ ซํอม บ้ารุงรักษาอุปกรณ์ อาคารสถานที่และ
ระบบสาธารณูปโภค ดูแลรักษาความปลอดภัยของอาคารและทรัพย์สิน 

 ศูนย์บริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ( ICT ) งานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาการเรียนการ
สอนเทคโนโลยี งานติดตั้งและซํอมบ้ารุงอุปกรณ์เทคโนโลยี 

 โครงการพัฒนางานสารสนเทศเพ่ือระบบบริหารการศึกษา  โครงการผลิตสื่อกา รสอนเทคโนโลยี     
โครงการอบรมครูในการใช๎สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  โครงการเสริมทักษะด๎านสารสนเทศและเทคโนโลยี  
กิจกรรมการซักซ๎อมป้องกันอัคคีภัยและภัยทางธรรมชาติ และโครงการสํงเสริมสุขภาพนักเรียน (Healthy 
children) 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๑๑ 
 โรงเรียนจัดสภาพแวดล๎อมการบริการตํางๆ  ที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพทั้งทางด๎านห๎องเรียน 
ห๎องปฏิบัติการ  อาคารเรียน ที่มั่นคงสะดวกและปลอดภัย ตลอดจนมีสิ่งอ้านวยความสะดวกพอเพียงอยูํในสภาพใช๎
การได๎ดี  ทางด๎านสภาพแวดล๎อมมีความรํมรื่นและมีแหลํงเรียนรู๎เพียงพอส้าหรับผู๎เรียนมีการจัดโครงการกิจกรรมที่
สํงเสริมสุขภาพและความปลอดภัยกับผู๎เรียน  จัดบริการห๎องสมุด (ไทยและตํางประเทศ) จ้านวน 2 ห๎อง เพ่ือใช๎
แหลํงสืบค๎นข๎อมูล มีบริการห๎องสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎สืบค๎นข๎อมูลและเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 
หรือเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม มีสัญญาณ  Wi – Fi ครอบคลุมพ้ืนที่ภายในโรงเรียน จัดบริการห๎องพยาบาลจ้านวน 3 
แหํง โดยมีพยาบาลวิชาชีพเป็นผู๎ควบคุมดูแลและให๎บริการมีวัสดุครุภัณฑ์และยาให๎บริการอยํางมีมาตรฐาน มีระบบ
รักษาความปลอดภัย ระบบกล๎องวงจรปิดทั้งโรงเรียน  

ผลการพัฒนา  
 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล๎อม สิ่งอ้านวยความสะดวก อยํางเพียงพอกับความต๎องการและใช๎การได๎ดี
น้าไปสูํการพัฒนาผู๎เรียนทุกด๎าน และผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎ด๎วยตนเองและเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมได๎แกํ ห๎องเรียน 
ห๎องปฏิบัติการ ห๎องสมุด ฯลฯ รวมถึงการจัดโครงการที่สํงเสริมสุขภาพอนามัยสํ งผลให๎ผู๎เรียนรู๎จักดูแลตนเองให๎มี 
สุขสมบูรณ์แข็งแรง รู๎จักรักษาสุขภาพอนามัยสํวนตน มีสุขภาพจิตที่ดี และรู๎จักหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจาก
อุบัติเหตุ สิ่งมอมเมาและอบายมุข การซักซ๎อมความปลอดภัยการป้องกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ โดยมีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑ ในระดับดีเยี่ยม 

แนวทางการพัฒนา 
 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การบริการและการสื่อสารอยํางมีประสิทธิภาพให๎มีความพร๎อมใน
การบริหารจัดการองค์การ การเรียนการสอน และการบริการด๎านวิชาการ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให๎สามารถ
บริการนักเรียนและผู๎เกี่ยวข๎องได๎อยํางเพียงพอ โดยยึดหลัก สะอาด ถูกสุขลักษณะ สวยงาม และปลอดภัยพร๎อมใช๎
งานได๎ดีอยูํเสมอ 
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มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑๒.๑ ก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๕ ๑ ๑ 
๑๒.๒ จัดท้าและด้าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
         สถานศึกษาท่ีมุํงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
         ของสถานศึกษา 

๕ ๑ ๑ 

๑๒.๓  จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศและใช๎สารสนเทศในการ 
          บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๕ ๑ ๑ 

๑๒.๔  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม 
          มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๕ ๐.๕ ๐.๕ 

๑๒.๕  น้าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช๎ 
          วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

๕ ๐.๕ ๐.๕ 

๑๒.๖ จัดท้ารายงานประจ้าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ 
         ภายใน 

๕ ๑ ๑ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๒ ๕ ๕ ๕ 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยจัดแผนงาน โครงการ / กิจกรรม ดังนี้ 

 จัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
 ก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 จัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี ๒๕๕) และปฏิทินตามแผนปฏิบัติการประจ้าปี ๒๕๕๗ 
 ติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 จัดท้ารายงานการประเมินคุณภาพภายในประจ้าปี 
 งานก้ากับติดตามคุณภาพการจัดการศึกษา 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๑๒ 
 โรงเรียนจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)  โดยได๎ก้าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๕+๑ และเป้าหมายความส้าเร็จอยํางชัดเจน จัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี 
๒๕๕๗ และปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ้าปี ๒๕๕๗ โดยมีการก้ากับติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง และรายงานประจ้าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการพัฒนา  
 โรงเรียนด้าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยใช๎หลักการมีสํวนรํวมของชุมชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน โดยด้าเนินงานครอบคลุมตามมาตรฐานและตัวบํงชี้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให๎ใช๎
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และแนวทางการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง  โดยมีผลการประเมินคคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๒ ในระดับดี
เยี่ยม 
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แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนได๎ก้าหนดแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอยํางเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ จัดกิจกรรเพ่ือให๎ความรู๎ในเรื่องระบบการประกันคุณภาพภายในให๎แกํครูที่บรรจุใหมํให๎มีความเข๎าใจ
ล้าดับขั้นตอน และวิธีการอยํางชัดเจน  เพ่ือให๎ครูที่มีความรู๎ ความเข๎าใจระบบประกันคุณภาพภายใน สามารถ
น้าไปสูํการปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎อง เชื่อมโยงกับภาระงานที่ตนเองรับผิดชอบได๎อยํางครอบคลุม สามารถน้าไปสูํการ
ปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎องครอบคลุมงานที่ตนเองรับผิดชอบ 

ด้านที่  ๓  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑๓.๑ มีการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาและใช๎
ประโยชน์จากแหลํง เรียนรู๎  ทั้ งภายในและภายนอก        
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและบุคลากร         
ของสถานศึกษา รวมทั้งผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 

๕ ๕ ๕ 

๑๓.๒ มี ก า รแลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู๎ ร ะหวํ า งบุ คล ากรภาย ใน          
สถานศึกษา ระหวํางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน           
และองค์กรที่เกี่ยวข๎อง 

๕ ๕ ๕ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๓ ๕ ๑๐ ๑๐ 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยจัดแผนงาน โครงการ / กิจกรรม ดังนี้ 

 จัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

 จัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี ๒๕๕๗  และปฏิทินตามแผนปฏิบัติการประจ้าปี ๒๕๕๗ 

 จัดกิจกรรมแนะแนว (สานสัมพันธ์บ๎านกับโรงเรียน / เยี่ยมบ๎านนักเรียน) 

 จัดท้าข๎อมูลขําวสาร การสื่อสาร Web site  

 งานประชาสัมพันธ์ 

 งานอาคารสถานที่ การดูแลความสะอาดของอาคารสถานที่ ซํอม บ้ารุงรักษาอุปกรณ์ อาคารสถานที่และ
ระบบสาธารณูปโภค ดูแลรักษาความปลอดภัยของอาคารและทรัพย์สิน 

 โครงการเยี่ยมบ๎านนักเรียนระดับชั้น ม. 1 – 6  โครงการกระเป๋าความรู๎สูํชุมชน  โครงการ VCS Show 
On Media   โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล๎อม  และโครงการบูรณาการแหลํง
เรียนรู๎ภายนอก   
 
 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๑๓ 
 โรงเรียนสนับสนุน และสํงเสริมให๎นักเรียนแสวงหาความรู๎ และเรียนรูดวยตนเอง โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ 
Project Approach, PBL และTBL  สามารถน้าความรูไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสม และสนับสนุนบุคลากร
ภายในสถานศึกษาและผูที่มีสวนเกี่ยวของไดเรียนรูและพัฒนาทักษะการท้างานรวมถึงการด้ารงชีวิตจากแหลงเรียนรู
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพ่ือน้ามาพัฒนาการเรียน  
การสอน และทางโรงเรียนไดประชาสัมพันธและแลกเปลี่ยนความรูระหวางโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน รวมทั้ง         
การเปนแหลงขอมูลตางๆ ในทองถิ่น เชน การท้าแหลงเรียนรูประวัติศาสตร บุคคลส้าคัญในทองถิ่นและประเทศ 
รวมถึงแหลงเรียนรูทางด๎านวิชาการจากกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ 

ผลการพัฒนา  
 โรงเรียนได๎จัดพัฒนาและปรับปรุงแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผํานกิจกรรม 
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ความรู๎ตําง ๆ สร๎างเครือขํายการเรียนรู๎ภายในและภายนอกโรงเรียนรํวมกับผู๎ปกครอง 
ชุมชน และองค์กรภายนอกตําง ๆ จนเกิดความรู๎ ทักษะกระบวนการเรียนรู๎ เพ่ือถํายทอดแลกเปลี่ยนความรู๎รํวมกัน
ทั้งนักเรียน บุคลากร ผู๎ปกครอง ชุมชน และองค์กรตําง ๆ จนเกิดเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ มีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ 13 ในระดับดีเยี่ยม 

แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนน้าผลที่ได๎จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ มาพัฒนาเพ่ือสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ ให๎แกํนักเรียน 
บุคลากร ผู๎ปกครอง ชุมชน และองค์กรตําง ๆ ให๎เกิดการพัฒนาให๎ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

ด้านที่  4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๔   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตาม 
         เป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นของสถานศึกษา 

๕ ๓ ๓ 

๑๔.๒ ผลการด้าเนินงานสํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
        วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นของสถานศึกษา 

๕ 
 

๒ ๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๔ ๕ ๕ ๕ 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยจัดแผนงาน โครงการ / กิจกรรม ดังนี้ 

 จัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

 จัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี ๒๕๕7 และปฏิทินตามแผนปฏิบัติการประจ้าปี ๒๕๕7 

 จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 



 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 โครงการกล๎าคิด กล๎าท้า กล๎าแสดง (ละครประจ้าปี)  โครงการ The Day Of Pride โครงการน๎องพ่ีรวมใจ
สามัคคีกีฬาสีวารีสัมพันธ์ โครงการวารีฟ้าขาวผูกพันสูํวันแหํงความส้าเร็จ  และโครงการเรียนเสริมวิทย์-
คณิตเป็นภาษาอังกฤษ   

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๑๔ 
 โรงเรียนได๎จัดโครงการและกิจกรรมที่สํงเสริมพัฒนานักเรียนด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา กล๎าคิด กล๎าแสดงออกอยํางสร๎างสรรค์ มีทักษะด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีอยํ างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล พร๎อมรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย เพ่ือให๎บรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน๎นของ
โรงเรียน 

ผลการพัฒนา  
 จากผลการด้าเนินงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ได๎ก้าหนดไว๎ สํงผลให๎นักเรียนเกิดคุณลักษณะ
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน๎นของโรงเรียน สะท๎อนความเป็นเอกลักษณะของโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของ
ผู๎ปกครอง ชุมชนและหนํวยงาน องค์กรตําง ๆ โดยมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๔ ในระดับดีเยี่ยม 

แนวทางการพัฒนา 
 น้าผลการด้าเนินงานมาด้าเนินการเพ่ือให๎เกิดการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให๎สูมาตรฐานการศึกษาระดับ
สากลอยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นที่ได๎ก้าหนดไว๎ของโรงเรียน 

ด้านที่  5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน๎น 
         ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕ 
 

๓ ๓ 

๑๕.๒ ผลการด้าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๕ ๒ ๒ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๕ ๕ ๕ ๕ 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

 โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยจัดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมครูด้ารงตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 พัฒนาครูมุํงปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 ปลูกฝังคํานิยมเป็นแบบอยํางที่ดีให๎ครูและบุคลากร 

 พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความรู๎ ความสามารถด๎านการจัดการเรียนการสอน 

 พัฒนาครูด๎านการใช๎เทคนิค วิธีการสอนใหมํ ๆ และคุณภาพวิธีการ เครื่องมือในการวัดผล 
ประเมินผลที่หลากหลาย 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

 

 พัฒนาครูด๎านความรู๎ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช๎ภาษาอังกฤษในการบริหารจัดการองค์ความรู๎
และการบริการ 

 โครงการอบรมเสริมประสิทธิภาพ  โครงการปฎิรูปหลักสูตรสถานศึกษาและการลงสูํการปฏิบัติใน
ชั้นเรียน  โครงการอบรมครูในการใช๎สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการผลิตสื่อการสอน
เทคโนโลยี 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่  15 
 โรงเรียนได๎จัดท้าแผนงาน โครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครู ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) โดยใช๎ข๎อมูลสารสนเทศด๎านนโยบายของต๎นสังกัด และจากผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ.  ให๎ได๎รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูสูํมาตรฐานสากล สามารปฏิบัติการสอน
อยํางมีคุณภาพประสิทธิภาพและมีการวิจัยพัฒนา โดยมีการนิเทศ ติดตามการด้าเนินงานอยํางเป็นระบบ PDCA 
อยํางตํอเนื่อง 

ผลการพัฒนา  
 ครูทุกคนได๎รับการพัฒนาสามารถออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ เชื่อมโยงเป้าหมายคุณภาพ
ผู๎เรียน ครอลคลุมมาตรฐานการเรียนรู๎ทั้งด๎านความรู๎ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
อยํางเหมาะสม ชัดเจน สามารถใช๎เทคนิควิธีการสอนใหมํ ๆ ที่ยึดผู๎เรียนเป็นส้าคัญและวัดผล ประเมินผลพัฒนาการ
ของผู๎เรียนด๎วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายอยํางถูกต๎องเที่ยงตรงและน้าข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห์ผู๎เรียนเพ่ือ
จัดท้าสารสนเทศเพ่ือใช๎พัฒนาผู๎เรียนและพัฒนาการเรียนการสอนอยํางเป็นระบบ ตอบสนองนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ด๎านการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมํ โดยมีความพึงพอใจของผู๎ที่มีสํวน
รํวมร๎อยละ ๙๓.๓๖  มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๑ ในระดับดีเยี่ยม 

แนวทางการพัฒนา 
 สํงเสริมพัฒนาครูและบุคลากร พัฒนาตนเองในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
ตระหนักในบทบาทของตนเอง มีความมุํงมั่น ซื่อสัตย์ในหน๎าที่มีความรับผิดชอบและมีหลักการ ทฤษฎี และเหตุผล
ในการปฏิบัติงานให๎มีความเชี่ยวชาญเป็นครูมืออาชีพเป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นแบบอยํางการพัฒนาการจัด
การศึกษาที่เทียบเทําระดับสากล 

ด้าน  6  มาตรฐานด้านเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๖   จัดหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนองศักยภาพความต้องการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
มุ่งสู่ระดับสากลทั้งหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรนานาชาติ 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑๖.๑  จัดให๎มีหลักสูตรนานาชาติในโรงเรียนควบคูํกับหลักสูตร 
          กระทรวงศึกษาธิการ 

๕ ๒ ๒ 

๑๖.๒  มีระบบการบริหารจัดการหลักสูตรและการบริหาร 
          โรงเรียนอยํางมีประสิทธิภาพทั้ง ๒ หลักสูตร 

๕ ๒ ๒ 
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ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑๖.๓  จัดให๎มีระบบการประกันคุณภาพในระดับสากลนานาชาติ ๓ ๑ ๐.๖๐ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๖ ๕ ๕ ๔.๖๐ 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ / กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยจัดแผนงานโครงการ / กิจกรรม ดังนี้ 

 จัดท้าหลักสูตรสถานศึกษานานาชาติและได๎รับอนุญาตจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในการ
เปิดใช๎หลักสูตร 

 มีระบบการบริหารจัดการหลักสูตรและบริหารโรงเรียนทั้งหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและ
หลักสูตรนานาชาติ 

 มีการเตรียมความพร๎อมระบบการประกันคุณภาพภายในระดับสากลนานาชาติ CFBT  

 โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษาระบบนานาชาติ 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๖ 
 โรงเรียนได๎จัดท้าหลักสูตรสถานศึกษานานาชาติ โดยอ๎างอิงจากหลักสูตรแหํงชาติของสหราชอาณาจักร 
(UK National Curriculum) ตั้งแตํระดับชั้น Year ๑ จนถึง Year ๑๑ (อนุบาล ๓ – มัธยมศึกษาปีที่ ๔)  โดยแบํง
ออกเป็น Key Staage ๑ – ๔ โดยจัดการสอน ๑๐ วิชา ครบทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ และได๎ขยายชั้นเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมปลาย คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ โดยใช๎หลักสูตร Advanced Level (Cambridge 
International A/AS Levels) ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ   

ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนได๎ผํานการตรวจสอบมาตรฐานความพร๎อมในการน้าหลักสูตรมาใช๎ ทั้งในด๎านบุคลากรและอาคาร
สถานที่ พร๎อมทั้งได๎รับอนุญาตให๎เป็นสถานที่จัดสอบวัดผลประเมินผลจาก University Of Cambridge 
International Examination Board (CIE) และได๎รับการตรวจประเมินเพ่ือเตรียมความพร๎อมในการประเมิน
คุณภาพภายในระดับสากลนานาชาติจาก CfBT โดยใช๎มาตรฐานสากลของ ISQM  จึงท้าให๎มีผลการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๖ อยูํในระดับดีเยี่ยม 

แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนได๎วางระบบการบริหารจัดการหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรนานาชาติอยํางเป็น
ระบบและมีด้าเนินการติดตามตรวจสอบ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยจัดตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  และจากหนํวยงานประกันคุณภาพภายในระดับสากลนานาชาติ CfBT ภายใต๎
มาตรฐานสากลของ ISQM อยํางตํอเนื่อง 
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(๒) สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๕7 

ระดับการศึกษาปฐมวัย : อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

        ๑                           ๒๐.๐๐ 19.64 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑   เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกาย ๕.๐๐ 4.87 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒   เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์และจิตใจ ๕.๐๐ 4.92 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคม ๕.๐๐ 4.92 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๔   เด็กมีพัฒนาการด๎านสติปัญญา ๕.๐๐ 4.93 ดีเยี่ยม 
ด้านที่ ๒  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ๖๕.๐๐ 64.88 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๕   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและ 

เกิดประสิทธิพล 
๒๐.๐๐ 19.88 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๖   ผู๎บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๗   แนวการจัดการศึกษา ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร๎าง สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษา

เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให๎บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา 

วิสัยทัศน์ และจุดเน๎นการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๑   การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป

การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให๎สูงขึ้น 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

คะแนนรวม  ๑๑ มาตราฐาน ๑๐๐.๐๐  ๙๘.๑๖  ดีเยี่ยม 
ด้านที่ ๖  มาตรฐานสถานศกึษา ๕.๐๐  ๔.๗๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๒   เด็กมีทักษะพ้ืนฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษและการใช๎ 

เทคโนโลยีเบื้องตนเรียนรูภูมิปญญาไทยควบคูความเปนสา
กลสามารถปรับตัวอยูในสังคมรวมกับผูอ่ืนได๎ 

๕.๐๐  ๔.๗๐  ดีเยี่ยม 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน : 
ระดับการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   ๓๐.๐๐ 29.10 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑ ผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ๕.๐๐ 4.95 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค ์ ๕.๐๐ 4.98 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ 
ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎ และ
พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 

๕.๐๐ 4.68 ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์ 
ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุผล   

๕.๐๐ 4.62 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๕ ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๖ 
ผู๎เรียนมีทักษะในการท้างาน รักการท้างาน สามารถท้างาน
รํวมกับผู๎อ่ืนได๎ และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต 

๕.๐๐ 4.87 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจดัการศึกษา ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 
๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘ ผู๎บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎  และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางรอบด๎าน 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล๎อมและการบริการที่สํงเสริม
ให๎ผู๎เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก้าหนดในกฎกระทรวง 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร๎าง สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษาเป็น

สังคมแหํงการเรียนรู๎   
๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศกึษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให๎บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา 

และจุดเน๎นที่ก้าหนดขึ้น 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน๎น แนวทางการปฏิรูป

การศึกษาเพ่ือพัฒนาและสํงเสริมสถานศึกษาให๎ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

คะแนนรวม  ๑๕  มาตรฐาน ๑๐๐.๐๐ 99.10 ดีเยี่ยม 
ด้านที่  ๖  มาตรฐานด้านเอกลักษณ์ของสถานศกึษา ๕.๐๐ 4.60 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๖ จัดหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนองศักยภาพความต๎องการของ

ผู๎ เ รี ยนอยํ างหลากหลาย มุํ งสูํ ระดับสากลทั้ งหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรนานาชาติ 

๕.๐๐ ๔.๖๐ ดีเยี่ยม 
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(๓) ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

3.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย   ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีท่ี ๓   

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี ปานกลาง ควรเสริม 
ด๎านรํางกาย ๑๔๗ ๑๓๒ / ๘๙.๗๙ ๑๕ / ๑๐.๒๐ - 
ด๎านอารมณ์-จิตใจ ๑๔๗ ๑๓๔ / ๙๑.๑๖ ๑๒ / ๘.๑๖ ๑ / ๐.๖๘ 
ด๎านสังคม ๑๔๗ ๑๓๖ / ๙๒.๕๒ ๑๐ / ๖.๘๐ ๑ / ๐.๖๘ 
ด๎านสติปัญญา ๑๔๗ ๑๒๔ / ๘๔.๓๕ ๒๑ / ๑๔.๒๙ ๒ / ๑.๓๖ 

 

3.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น             
ปีการศึกษา  2557 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร. 

ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 243 - 1 2 8 15 26 36 155 217 89.30 
คณิตศาสตร์ 243 - 1 - 5 9 20 25 183 228 93.83 
วิทยาศาสตร์ 243 - 1 - 4 4 9 23 202 234 96.30 
สังคมศึกษา ฯ 243 - 1 1 1 5 9 27 199 235 96.71 
ประวัติศาสตร์ 243 - 1 5 7 18 22 44 146 212 87.24 
สุขศึกษาและพลศึกษา 243 - 1 - - 2 15 23 202 240 98.77 
ศิลปะ 243 - - - 1 3 7 27 205 239 98.35 
การงานอาชีพฯ 243 - 1 - 2 5 14 37 184 235 96.71 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 243 - 5 7 13 12 24 26 156 206 84.77 
ภาษาไทยเพื่อการอ่านคิดวิเคราะห์ 243 - 1 5 6 17 35 47 132 214 88.07 
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 138 - - - 1 4 22 33 78 133 96.38 
หน๎าที่พลเมือง 243 - 1 - - 4 10 18 210 238 97.94 
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 243 - 17 10 3 7 11 21 174 206 84.77 
ภาษาจีน 243 - - - 1 4 18 37 183 238 97.94 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร. 

ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 188 0 8 4 16 21 33 36 70 139 73.94 
คณิตศาสตร์ 188 0 1 1 4 15 34 21 112 167 88.83 
วิทยาศาสตร์ 188 0 1 1 5 9 11 25 136 172 91.49 
สังคมศึกษา ฯ 188 0 2 7 11 7 18 26 117 161 85.64 
ประวัติศาสตร์ 188 0 6 4 12 10 30 33 93 156 82.98 
สุขศึกษาและพลศึกษา 188 0 0 1 0 6 12 24 145 181 96.28 
ศิลปะ 188 0 0 0 3 7 10 21 147 178 94.68 
การงานอาชีพฯ 188 0 0 0 5 11 15 21 136 172 91.49 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 188 0 2 5 12 10 33 42 84 159 84.57 
ภาษาไทยเพื่อการอ่านคิดวิเคราะห์ 188 0 7 7 15 13 18 21 107 146 77.66 
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 124 0 0 0 3 5 20 48 48 116 93.55 
หน๎าที่พลเมือง 188 0 0 0 9 8 24 23 124 171 90.96 
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 188 0 1 0 0 4 2 6 175 183 97.34 
ภาษาจีน 188 0 0 0 4 3 12 15 154 181 96.28 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร. 

ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 205 - 5 15 14 19 26 28 98 152 74.15 
คณิตศาสตร์ 205 - 3 4 13 15 28 34 108 170 82.93 
วิทยาศาสตร์ 205 - 1 5 16 22 27 38 96 161 78.54 
สังคมศึกษา ฯ 205 - 3 13 31 31 39 23 65 127 61.95 
ประวัติศาสตร์ 205 - 4 17 31 32 31 36 54 121 59.02 
สุขศึกษาและพลศึกษา 205 - - - 6 8 27 47 117 191 93.17 
ศิลปะ 205 - 1 - 2 19 25 44 114 183 89.27 
การงานอาชีพฯ 205 - - 1 3 14 20 42 125 187 91.22 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 205 - 2 15 30 16 35 37 70 142 69.27 
ภาษาไทยเพื่อการอ่านคิดวิเคราะห์ 205 - 1 11 10 19 22 31 111 164 80.00 
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 134 - - 2 4 13 40 48 27 115 85.82 
หน๎าที่พลเมือง 205 - 1 11 18 20 29 30 96 155 75.61 
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 205 - 1 3 7 12 19 26 137 182 88.78 
ภาษาจีน 205 - 1 - 3 6 11 19 165 195 95.12 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร. 

ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 185 - 10 13 10 29 23 30 70 123 66.49 
คณิตศาสตร์ 185 - 3 9 10 21 27 32 83 142 76.76 
วิทยาศาสตร์ 185 - - 5 24 19 22 22 93 137 74.05 
สังคมศึกษา ฯ 185 - - 3 11 21 28 32 90 150 81.08 
ประวัติศาสตร์ 185 - - 11 21 29 37 25 62 124 67.03 
สุขศึกษาและพลศึกษา 185 - - - 1 5 14 25 140 179 96.76 
ศิลปะ 185 - - - 3 10 22 22 128 172 92.97 
การงานอาชีพฯ 185 - - 3 13 21 21 34 93 148 80.00 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 185 - 7 10 9 15 18 19 107 144 77.84 
ภาษาไทยเพ่ือการอ่านคิดวิเคราะห์ 185 - 6 15 11 23 27 24 79 130 70.27 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 185 - 9 12 23 23 21 36 61 118 63.78 
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 185 - - 4 24 37 39 43 38 120 64.86 
หน๎าที่พลเมือง 185 - - 5 9 21 27 33 90 150 81.08 
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 185 - 3 6 6 5 12 14 139 165 89.19 
ภาษาจีน 185 - - - 4 21 21 33 106 160 86.49 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร. 

ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 200 - 5 1 9 10 24 32 119 175 87.50 
คณิตศาสตร์ 200 - 9 9 13 22 26 32 89 147 73.50 
วิทยาศาสตร์ 200 - - - 9 8 24 34 125 183 91.50 
สังคมศึกษา ฯ 200 - 4 12 19 25 27 35 78 140 70.00 
ประวัติศาสตร์ 200 - 5 23 24 41 40 37 30 107 53.50 
สุขศึกษาและพลศึกษา 200 - - - 3 2 9 20 166 195 97.50 
ศิลปะ 200 - - - 5 11 14 32 138 184 92.00 
การงานอาชีพฯ 200 - 5 2 17 18 16 30 112 158 79.00 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 200 - 10 22 25 17 26 26 74 126 63.00 
ภาษาไทยเพ่ือการอ่านคิดวิเคราะห์ 200 - 3 1 11 15 22 40 108 170 85.00 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 200 - 27 10 29 18 26 27 63 116 58.00 
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 200 - 21 10 8 19 28 25 89 142 71.00 
หน๎าที่พลเมือง 200 - 0 2 12 26 28 33 99 160 80.00 
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 200 - 10 6 7 11 18 18 130 166 83.00 
ภาษาจีน 200 - - - 15 23 30 33 99 162 81.00 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร. 

ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 182 - 0 4 12 30 25 29 82 136 74.73 
คณิตศาสตร์ 182 - 21 21 24 21 22 23 50 95 52.20 
วิทยาศาสตร์ 182 - 0 4 6 31 18 25 98 141 77.47 
สังคมศึกษา ฯ 182 - 1 4 15 30 26 32 74 132 72.53 
ประวัติศาสตร์ 182 - 3 21 29 24 29 32 44 105 57.69 
สุขศึกษาและพลศึกษา 182 - - 1 - 2 2 24 153 179 98.35 
ศิลปะ 182 - - - 8 11 15 18 130 163 89.56 
การงานอาชีพฯ 182 - 2 6 15 18 16 28 97 141 77.47 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 182 - 22 26 26 29 17 19 43 79 43.41 
ภาษาไทยเพ่ือการอ่านคิดวิเคราะห์ 182 - 0 3 1 8 25 28 117 170 93.41 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 182 - 24 19 19 18 22 22 58 102 56.04 
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 182 - 21 14 11 18 25 24 69 118 64.84 
หน๎าที่พลเมือง 182 - 0 4 9 15 11 29 114 154 84.62 
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 182 - 11 5 8 14 11 17 116 144 79.12 
ภาษาจีน 182 - - - 14 20 19 22 107 148 81.32 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ ๓

ขึ้นไป 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๗๒ - ๑๔ ๑๓ ๒๐ ๓๐ ๓๘ ๒๓ ๓๔ ๙๕ ๕๕.๒๓ 
คณิตศาสตร์ ๑๗๒ - ๓๒ ๑๐ ๒๙ ๒๒ ๑๘ ๑๒ ๔๙ ๗๙ ๔๕.๙๓ 
วิทยาศาสตร์ ๑๗๒ - ๒ ๑๓ ๒๘ ๒๐ ๓๕ ๒๖ ๔๘ ๑๐๙ ๖๓.๓๗ 
สังคมศึกษา ฯ ๓๔๔ - ๔๑ ๔๕ ๕๙ ๖๓ ๔๗ ๔๑ ๔๘ ๑๓๖ ๓๙.๕๓ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๗๒ - ๓ ๖ ๒๑ ๓๖ ๔๓ ๓๒ ๓๑ ๑๐๖ ๖๑.๖๓ 
ทัศนศิลป์ ๑๗๒ - ๑ ๗ ๒๒ ๓๓ ๒๙ ๒๒ ๕๘ ๑๐๙ ๖๓.๓๗ 
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี ๑๗๒ - ๔ ๑ ๘ ๑๕ ๓๓ ๓๐ ๘๑ ๑๔๔ ๘๓.๗๒ 
ภาษาอังกฤษ ๑๗๒ - ๒๓ ๑๒ ๑๑ ๘ ๒๗ ๒๖ ๖๕ ๑๑๘ ๖๘.๖๐ 
ภาษาไทยฟัง-พูด ๑๗๒ - ๕๘ ๑๓ ๒๔ ๑๘ ๒๐ ๒๑ ๑๘ ๕๙ ๓๔.๓๐ 
Supplementary Math ๖๖ - ๘ ๖ ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๑ ๑๑ ๓๔ ๕๑.๕๒ 
Supplementary Math ๑๐๖ - ๓๙ ๑๗ ๘ ๗ ๔ ๗ ๒๔ ๓๕ ๓๓.๐๒ 
Supplementary Science ๑๐๖ - ๑ ๓๓ ๒๐ ๑๔ ๘ ๔ ๒๖ ๓๘ ๓๕.๘๕ 
Checkpoint Science ๖๖ - ๔ ๖ ๘ ๙ ๑๔ ๔ ๒๑ ๓๙ ๕๙.๐๙ 
หน๎าที่พลเมือง ๑๗๒ - - - ๑๐ ๒๘ ๖๘ ๒๒ ๔๔ ๑๓๔ ๗๗.๙๑ 
Supplementary English ๖๖ - ๘ ๕ ๕ ๘ ๑๐ ๗ ๒๓ ๔๐ ๖๐.๖๑ 
Language Development ๑๐๖ - ๒ ๙ ๑๗ ๒๓ ๑๕ ๑๕ ๒๕ ๕๕ ๕๑.๘๙ 
ภาษาจีน ๑๗๒ - ๑๑ ๒๐ ๑๗ ๒๐ ๒๒ ๑๘ ๖๔ ๑๐๔ ๖๐.๔๗ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ ๓

ขึ้นไป 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๗๗ - ๖ ๒๒ ๒๑ ๓๕ ๓๑ ๓๕ ๒๗ ๙๓ ๕๒.๕๔ 
คณิตศาสตร์ ๑๗๗ - ๒๕ ๑๕ ๘ ๑๗ ๓๑ ๒๓ ๕๘ ๑๑๒ ๖๓.๒๘ 
วิทยาศาสตร์ ๑๗๗ - ๙ ๙ ๒๕ ๓๓ ๓๙ ๓๔ ๒๘ ๑๐๑ ๕๗.๐๖ 
สังคมศึกษา ฯ ๓๕๔ - ๒๓ ๓๒ ๕๘ ๔๗ ๕๑ ๕๕ ๘๘ ๑๙๔ ๕๔.๘๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๗๗ - ๒ ๕ ๓๕ ๓๕ ๕๔ ๒๗ ๑๙ ๑๐๐ ๕๖.๕๐ 
 ทัศนศิลป์ ๑๗๗ - - ๒ ๒ ๑๕ ๒๓ ๔๔ ๙๑ ๑๕๘ ๘๙.๒๗ 
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี ๑๗๗ - ๔ ๔ ๑๒ ๒๓ ๒๖ ๕๘ ๕๐ ๑๓๔ ๗๕.๗๑ 
ภาษาอังกฤษ ๑๗๗ - ๑๙ ๑๑ ๑๕ ๒๕ ๑๙ ๒๖ ๖๒ ๑๐๗ ๖๐.๔๕ 
ภาษาและวรรณกรรม ๑๗๗ - ๕ ๑ ๘ ๑๓ ๓๖ ๔๐ ๗๔ ๑๕๐ ๘๔.๗๕ 
Supplementary Math ๔๔ - ๔ ๑ ๓ ๙ ๗ ๔ ๑๖ ๒๗ ๖๑.๓๖ 
Supplementary Math ๑๓๓ - ๑๓ ๑๓ ๑๑ ๑๔ ๑๒ ๒๐ ๕๐ ๘๒ ๖๑.๖๕ 
Supplementary Science ๑๓๓ - ๑ - ๑๑ ๑๒ ๑๗ ๒๓ ๖๙ ๑๐๙ ๘๑.๙๕ 
Checkpoint Science ๔๔ - ๖ ๕ ๓ ๗ ๓ ๘ ๑๒ ๒๓ ๕๒.๒๗ 
หน๎าที่พลเมือง ๑๗๗ - - - - ๑ ๗๔ ๗๕ ๒๗ ๑๗๖ ๙๙.๔๔ 
Language Development ๑๓๓ - ๑๗ ๑๒ ๑๖ ๒๔ ๒๐ ๙ ๓๕ ๖๔ ๔๘.๑๒ 
Supplementary English ๔๔ - - - - - ๒ ๑๖ ๒๖ ๔๔ ๑๐๐.๐๐ 
ภาษาจีน ๑๗๗ - ๒ ๗ ๖ ๒๗ ๔๕ ๑๔ ๗๖ ๑๓๕ ๗๖.๒๗ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ 
๓ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๔๖ - ๑๘ ๒๑ ๒๗ ๑๔ ๒๘ ๒๐ ๑๘ ๖๖ ๔๕.๒๑ 
คณิตศาสตร์ ๑๔๖ - ๒๑ ๒๐ ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๑๙ ๒๐ ๖๑ ๔๑.๗๘ 
วิทยาศาสตร์ ๑๔๖ - ๘ ๑๓ ๒๓ ๒๘ ๓๕ ๒๑ ๑๘ ๗๔ ๕๐.๖๘ 
สังคมศึกษา ฯ ๒๙๒ - ๓๓ ๓๗ ๕๑ ๓๘ ๖๐ ๔๐ ๓๓ ๑๓๓ ๔๕.๕๕ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๔๖ - - ๒ ๘ ๑๙ ๔๙ ๓๙ ๒๙ ๑๑๗ ๘๐.๑๔ 
ศิลปะ ๑๔๖ - ๒ ๕ ๑๓ ๑๙ ๓๖ ๒๒ ๔๙ ๑๐๗ ๗๓.๒๙ 
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี ๑๔๖ - ๑๑ ๑๕ ๑๘ ๒๓ ๒๖ ๒๔ ๒๙ ๗๙ ๕๔.๑๑ 
ภาษาอังกฤษ ๑๔๖ - ๓๔ ๑๑ ๑๕ ๑๘ ๑๘ ๑๒ ๓๘ ๖๘ ๔๖.๕๘ 
การอํานคิด วิเคราะห์ ๑๔๖ - ๒ ๑ ๖ ๑๕ ๓๐ ๓๖ ๕๖ ๑๒๒ ๘๓.๕๖ 
Supplementary Math ๓๑ - ๔ ๒ ๖ ๔ ๒ ๒ ๑๑ ๑๕ ๔๘.๓๙ 
Supplementary Math ๑๑๕ - ๒๒ ๑๐ ๑๑ ๑๕ ๒๑ ๑๐ ๒๖ ๕๗ ๔๙.๕๗ 
Supplementary Science ๑๑๕ - - - ๔ ๘ ๑๘ ๒๓ ๖๒ ๑๐๓ ๘๙.๕๗ 
Checkpoint Science ๓๑ - - ๒ ๕ ๔ ๗ ๓ ๑๐ ๒๐ ๖๔.๕๒ 
หน๎าที่พลเมือง ๑๔๖ - - - - - ๒ ๑๗ ๑๒๗ ๑๔๖ ๑๐๐.๐๐ 
Supplementary English ๓๑ - - - - - - ๔ ๒๗ ๓๑ ๑๐๐.๐๐ 
Language Development ๑๑๕ - ๓๙ ๙ ๒๓ ๘ ๑๒ ๔ ๒๐ ๓๖ ๓๑.๓๐ 
ภาษาจีน ๑๔๖ - ๓ ๗ ๑๑ ๒๐ ๒๒ ๑๙ ๖๔ ๑๐๕ ๗๑.๙๒ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ ๓

ขึ้นไป 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๗๑ - ๖๘ ๓๓ ๓๒ ๗ ๑๔ ๑๓ ๔ ๓๑ ๑๘.๑๓ 
คณิตศาสตร์ ๒๗๒ - ๔๙ ๓๗ ๔๒ ๔๙ ๓๓ ๒๔ ๓๘ ๙๕ ๓๔.๙๓ 
วิทยาศาสตร์ ๗๐ - ๒๑ ๗ ๗ ๖ ๒๐ ๗ ๒ ๒๙ ๔๑.๔๓ 
สังคมศึกษา ฯ ๓๔๒ - ๕๕ ๑๗ ๓๙ ๕๓ ๗๔ ๓๔ ๗๐ ๑๗๘ ๕๒.๐๕ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๗๑ - ๓ - ๓๑ ๒๕ ๕๑ ๒๒ ๓๙ ๑๑๒ ๖๕.๕๐ 
ศิลปะ ๑๗๑ - ๑ ๒๓ ๓๒ ๒๖ ๒๕ ๒๗ ๓๗ ๘๙ ๕๒.๐๕ 
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี ๑๗๑ - ๒๘ ๑๔ ๑๔ ๑๗ ๒๔ ๒๙ ๔๕ ๙๘ ๕๗.๓๑ 
ภาษาอังกฤษ ๑๗๑ - ๔๓ ๑๖ ๑๘ ๑๙ ๒๖ ๒๔ ๒๕ ๗๕ ๔๓.๘๖ 
การอํานเชิงวิเคราะห์ ๗๐ - ๒๖ ๕ ๑๐ ๑๒ ๕ ๕ ๗ ๑๗ ๒๔.๒๙ 
คณิตศาสตร์บูรณาการ ๓๔ - ๑๖ ๒ ๔ ๗ ๓ - ๒ ๕ ๑๔.๗๑ 
เคมี ๑๐๑ - ๒๖ ๒๕ ๓๒ ๙ ๕ ๓ ๑ ๙ ๘.๙๑ 
ฟิสิกส์ ๑๐๑ - ๒๔ ๙ ๑๐ ๑๗ ๑๗ ๑๒ ๑๒ ๔๑ ๔๐.๕๙ 
ชีววิทยา ๘๗ - ๑๘ ๘ ๑๘ ๙ ๑๔ ๑๐ ๑๐ ๓๔ ๓๙.๐๘ 
โลกาภิวัฒน ์ ๓๔ - ๑ ๓ ๘ ๑๓ ๘ ๑ - ๙ ๒๖.๔๗ 
หน๎าที่พลเมือง ๑๗๑ - ๑ - - - ๗ ๒๖ ๑๓๗ ๑๗๐ ๙๙.๔๒ 
การเมืองอาเซียน ๗๐ - ๑๗ ๗ ๔ ๕ ๙ ๙ ๑๙ ๓๗ ๕๒.๘๖ 
การพัฒนามัลติมีเดีย ๑๔ - - - - - ๑ - ๑๓ ๑๔ ๑๐๐.๐๐ 
IELTS(ครูไทย) ๑๗๐ - ๓๐ ๑๑ ๑๕ ๒๑ ๒๘ ๒๘ ๓๗ ๙๓ ๕๔.๗๑ 
IELTS ๑๗๑ - ๑๔ ๑๘ ๑๒ ๙ ๓๐ ๑๖ ๗๒ ๑๑๘ ๖๙.๐๑ 
English for marketing ๓๖ - ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๓ ๒๓ ๒๗ ๗๕.๐๐ 
IELTS Production ๓๖ - ๕ ๔ ๔ ๘ ๖ ๒ ๗ ๑๕ ๔๑.๖๗ 
ภาษาจีน ๓๔ - ๗ ๗ ๕ ๗ ๕ - ๓ ๘ ๒๓.๕๓ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ ๓

ขึ้นไป 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๒๒๘ - ๓๙ ๑๙ ๓๒ ๓๔ ๒๗ ๒๘ ๔๙ ๑๐๔ ๔๕.๖๑ 
คณิตศาสตร์ ๗๕ - ๑๔ ๑๑ ๑๐ ๖ ๖ ๖ ๒๒ ๓๔ ๔๕.๓๓ 
วิทยาศาสตร์ ๗๕ - ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๗ ๑๒ ๓๓ ๔๔.๐๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๔๕๖ - ๒๘ ๒๑ ๔๐ ๕๖ ๗๘ ๘๐ ๑๕๓ ๓๑๑ ๖๘.๒๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๒๘ - ๒ - ๒ ๑๕ ๔๘ ๗๒ ๘๙ ๒๐๙ ๙๑.๖๗ 
ศิลปะ ๒๒๘ - ๑ ๑๓ ๕๓ ๔๕ ๔๗ ๒๑ ๔๘ ๑๑๖ ๕๐.๘๘ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒๒๘ - ๑๙ ๑๒ ๓๕ ๕๑ ๔๑ ๓๖ ๓๔ ๑๑๑ ๔๘.๖๘ 
 ภาษาอังกฤษ ๒๒๘ - ๓๘ ๑๑ ๑๘ ๑๙ ๒๓ ๓๕ ๘๔ ๑๔๒ ๖๒.๒๘ 
วรรณคดีวิเคราะห์ ๗๕ - ๒๓ ๖ ๖ ๑๒ ๙ ๖ ๑๓ ๒๘ ๓๗.๓๓ 
คณิตศาสตร์บูรณาการ ๓๓ - - ๔ ๕ ๗ ๑๒ ๒ ๓ ๑๗ ๕๑.๕๒ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑๕๓ - ๑๑ ๑๔ ๒๗ ๒๕ ๑๗ ๒๓ ๓๖ ๗๖ ๔๙.๖๗ 
ชีววิทยา ๑๓๑ - ๒๐ ๒๔ ๓๔ ๒๓ ๑๙ ๙ ๒ ๓๐ ๒๒.๙๐ 
ฟิสิกส์ ๑๕๓ - ๓๓ ๒๖ ๒๔ ๑๙ ๑๕ ๑๗ ๑๙ ๕๑ ๓๓.๓๓ 
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ๗๕ - ๑๐ ๖ ๓ ๑๖ ๒๔ ๑๑ ๕ ๔๐ ๕๓.๓๓ 
เคมี ๑๕๓ - ๓๔ ๓๑ ๓๑ ๒๐ ๑๘ ๑๐ ๙ ๓๗ ๒๔.๑๘ 
ประวัติศาสตร์สากล ๗๕ - ๑๑ ๘ ๑๘ ๑๗ ๗ ๕ ๙ ๒๑ ๒๘.๐๐ 
โลกาภิวัฒน ์ ๓๓ - ๕ ๓ - ๔ ๔ ๕ ๑๒ ๒๑ ๖๓.๖๔ 
หน๎าที่พลเมือง ๒๒๘ - - - - - - - ๒๒๘ ๒๒๘ ๑๐๐.๐๐ 
การเขียนโปรแกรม ๒๒ - - ๑ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑๐ ๑๕ ๖๘.๑๘ 
IELTS(ครูไทย) ๒๒๘ - ๓๖ ๑๓ ๑๙ ๒๒ ๒๒ ๓๐ ๘๖ ๑๓๘ ๖๐.๕๓ 
IELTS ๒๒๘ - ๓๔ ๔๑ ๔๒ ๔๑ ๒๗ ๑๒ ๓๑ ๗๐ ๓๐.๗๐ 
IELTS Production ๔๒ - ๗ ๒ ๑ ๔ ๓ ๓ ๒๒ ๒๘ ๖๖.๖๗ 
English for Current event ๔๒ - ๗ ๒ ๓ ๒ ๓ ๒ ๒๓ ๒๘ ๖๖.๖๗ 
ภาษาจีน ๓๓ - ๖ ๒ ๕ ๗ ๖ - ๗ ๑๓ ๓๙.๓๙ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๒๑๒ - ๒ - ๑ ๑ ๖๙ ๙๑ ๔๘ ๒๐๘ ๙๘.๑๑ 
คณิตศาสตร์ ๒๑๒ - ๒๕ ๑๘ ๒๐ ๒๘ ๔๘ ๓๖ ๓๗ ๑๒๑ ๕๗.๐๘ 
วิทยาศาสตร์ ๘๑ - ๑ ๓ ๒๑ ๒๓ ๒๔ ๓ ๖ ๓๓ ๔๐.๗๔ 
สังคมศึกษา ๒๑๒ - ๑ ๑ ๔ ๑๔ ๙๑ ๒๗ ๗๔ ๑๙๒ ๙๐.๕๗ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๑๒ - - ๑ ๑๓ ๓๘ ๕๓ ๕๑ ๕๖ ๑๖๐ ๗๕.๔๗ 
ศิลปะ ๒๑๒ - ๑๓ ๒๓ ๑๘ ๒๕ ๔๒ ๒๔ ๖๗ ๑๓๓ ๖๒.๗๔ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒๑๒ - ๓ ๔ ๒๐ ๔๒ ๖๓ ๖๕ ๑๕ ๑๔๓ ๖๗.๔๕ 
ภาษาอังกฤษ ๒๑๒ - ๙ ๑๐ ๒๒ ๓๑ ๕๒ ๔๔ ๔๔ ๑๔๐ ๖๖.๐๔ 
ภาษาเพ่ือคิด วิเคราะห์ ๘๑ - ๗ ๑ ๑๓ ๒๖ ๑๙ ๑๔ ๑ ๓๔ ๔๑.๙๘ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑๓๑ - ๕ ๖ ๑๒ ๑๘ ๓๓ ๒๒ ๓๕ ๙๐ ๖๘.๗๐ 
คณิตศาสตร์วิเคราะห์ ๑๔ - - - ๑ ๒ ๒ ๑ ๘ ๑๑ ๗๘.๕๗ 
เคมี ๑๓๑ - - ๒ ๓๐ ๔๔ ๔๑ ๑๑ ๓ ๕๕ ๔๑.๙๘ 
ฟิสิกส์ ๑๓๑ - ๒ ๔ ๙ ๓๖ ๕๓ ๒๐ ๗ ๘๐ ๖๑.๐๗ 
สิ่งมีชีวิต ๘๑ - ๖ ๒๓ ๒๓ ๑๗ ๘ ๔ - ๑๒ ๑๔.๘๑ 
ชีววิทยา ๑๓๑ - ๗ ๑๔ ๑ ๒๓ ๔๙ ๑๐ ๒๗ ๘๖ ๖๕.๖๕ 
เหตุการณ์ปัจจุบัน ๘๑ - - ๑ - ๑ ๒๖ ๒๗ ๒๖ ๗๙ ๙๗.๕๓ 
หน๎าที่พลเมือง ๒๑๒ - - - - ๒ ๘ ๑๐๔ ๙๘ ๒๑๐ ๙๙.๐๖ 
English for further education ๒๑๒ - ๖๗ ๑๕ ๑๗ ๒๒ ๒๙ ๒๙ ๓๓ ๙๑ ๔๒.๙๒ 
IELTS Production ๔๒ - ๑๔ ๑ ๓ ๒ ๑๐ ๗ ๕ ๒๒ ๕๒.๓๘ 
TextComprehension&Critique ๒๑๒ - ๖๘ ๓๑ ๑๙ ๑๑ ๑๐ ๑๒ ๖๑ ๘๓ ๓๙.๑๕ 
English for Mathematics ๔๒ - ๑ ๓ ๙ ๔ ๙ ๖ ๑๐ ๒๕ ๕๙.๕๒ 
ภาษาจีนอําน-เขียน ๒๕ - - ๑ ๒ ๒ ๖ ๕ ๙ ๒๐ ๘๐.๐๐ 
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(4) ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕7 
4.1 จ้านวนคน คะแนนเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดูจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน คําสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา 
4.2 จ้านวนร๎อยละของนักเรียนที่ได๎ระดับ ปรับปรุง พอใช๎ ดี ให๎ดูจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติ

ขั้นพ้ืนฐาน  ผลการทดสอบ O-Net รายบุคคล โดยใช๎เกณฑ์ดังนี้ 
4.2.1 ปรับปรุง  ระดับผลการทดสอบอยูํในชํวง 0.00 – 1.00 
4.2.2 พอใช๎   ระดับผลการทดสอบอยูํในชํวง 1.50 – 2.50 
4.2.3 ดี   ระดับผลการทดสอบอยูํในชํวง 3.00 – 4.00 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

สาระวิชา จ านวน
คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

คณิตศาสตร์ 156 54.20 19.39 4.49 60.90 34.62 
ภาษาไทย 156 55.40 11.49 - 53.21 46.79 
วิทยาศาสตร์ 156 55.34 13.70 2.56 67.31 30.13 
สังคมศึกษา 156 64.26 12.76 0.64 32.69 66.67 
สุขศึกษาและพลศึกษา 156 66.90 10.93 0.64 28.21 71.15 
ศิลปะ 156 55.99 14.67 1.28 58.97 39.74 
การงานอาชีพฯ 156 65.31 13.16 1.28 33.33 65.38 
ภาษาอังกฤษ 156 79.87 19.25 - 16.03 83.97 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ภาษาไทย ๑๔๙ ๓๙.๙๓ ๘.๘๒ ๑๐.๐๗ ๘๑.๘๘ ๘.๐๕ 
คณิตศาสตร์ ๑๔๙ ๓๖.๓๕ ๑๓.๑๑ ๔.๗๐ ๘๙.๒๖ ๖.๐๔ 
วิทยาศาสตร์ ๑๔๗ ๔๗.๐๑ ๑๒.๖๒ ๖.๑๒ ๗๗.๕๕ ๑๖.๓๓ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๔๗ ๕๓.๒๑ ๑๑.๐๗ ๐.๖๘ ๖๑.๙๐ ๓๗.๔๒ 
สุขศึกษา ฯ ๑๔๗ ๖๖.๗๕ ๑๐.๐๔ - ๔๒.๘๖ ๕๗.๑๔ 
ศิลปะ ๑๔๖ ๔๙.๖๖ ๑๑.๔๕ ๒.๐๕ ๖๙.๘๖ ๒๘.๐๙ 
การงานอาชีพฯ ๑๔๖ ๕๑.๑๔ ๑๐.๙๐ - ๖๘.๔๙ ๓๑.๕๑ 
ภาษาอังกฤษ ๑๔๙ ๔๐.๕๙ ๑๗.๙๙ - ๗๙.๘๗ ๒๐.๑๓ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 

สาระวิชา จ านวน
คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ภาษาไทย ๒๐๔ ๕๖.๙๑ ๑๔.๑๖ ๑.๔๗ ๔๘.๕๓ ๕๐.๐๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๐๙ ๒๗.๐๕ ๑๖.๗๒ ๐.๙๖ ๙๑.๓๙ ๗.๖๕ 
วิทยาศาสตร์ ๒๐๖ ๓๗.๕๔ ๑๐.๗๒ ๖.๓๑ ๘๙.๘๑ ๓.๘๘ 
สังคมศึกษา ฯ ๒๑๐ ๔๒.๒๘ ๑๐.๔๓ ๘.๕๗ ๗๙.๕๓ ๑๑.๙๐ 
สุขศึกษา ฯ ๒๐๕ ๕๗.๘๓ ๑๑.๑๔ ๐.๙๗ ๕๘.๐๕ ๔๐.๙๘ 
ศิลปะ ๒๐๕ ๓๗.๖๒ ๘.๕๙ ๗.๘๐ ๘๗.๘๑ ๔.๓๙ 
การงานอาชีพ ฯ ๒๐๕ ๕๒.๙๖ ๑๒.๓๕ ๐.๔๙ ๕๙.๐๒ ๔๐.๔๙ 
ภาษาอังกฤษ ๒๐๘ ๓๔.๗๕ ๑๔.๖๔ - ๙๐.๘๗ ๙.๑๓ 

(5) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 243 242 / 99.59 1 / 0.41 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 188 187 / 99.47 1 / 0.53 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 205 205 / 100.00 - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 185 185 / 100.00 - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 200 200 / 100.00 - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 182 182 / 100.00 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๗๒ ๑๖๙/๙๘.๒๖ ๓/๑.๗๔ - - 
มัธยมศึกษาปีที่  ๒ ๑๗๗ ๑๕๖/๘๘.๑๔ ๒๑/๑๑.๘๖ - - 
มัธยมศึกษาปีที่  ๓ ๑๔๖ ๑๑๓/๗๗.๔ ๓๑/๒๑.๒๓ ๒/๑.๓๗ - 
มัธยมศึกษาปีที่  ๔ ๑๗๑ ๑๒๒/๗๑.๓๕ ๓๗/๒๑.๖๔ ๑๒/๗.๐๒ - 
มัธยมศึกษาปีที่  ๕ ๒๒๘ ๑๖๑/๗๐.๖๑ ๖๕/๒๘.๕๑ ๒/๐.๘๘ - 
มัธยมศึกษาปีที่  ๖ ๒๑๒ ๑๑๐/๕๑.๘๙ ๑๐๒/๔๘.๑๑ - - 

รวม 2,309 2,032 261 16 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100.00 88.00 11.30 0.69 - 
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(6) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 243 163 / 67.08 75 / 30.86 5 / 2.06 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 188 141 / 75.00 41 / 21.81 6 / 3.19 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 205 153 / 74.63 42 / 20.49 10 / 4.88 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 185 168 / 90.81 15 / 8.11 2 / 1.08 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 200 187 / 93.50 13 / 6.50 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 182 160 / 87.91 21 / 11.54 1 / 0.55 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๗๒ ๘๙/๕๑.๗๔ ๘๓/๔๘.๒๖ - - 
มัธยมศึกษาปีที่  ๒ ๑๗๗ ๑๐๑/๕๗.๐๖ ๖๘/๓๘.๔๒ ๘/๔.๕๒ - 
มัธยมศึกษาปีที่  ๓ ๑๔๖ ๕๓/๓๖.๓ ๖๔/๔๓.๘๔ ๒๙/๑๙.๘๖ - 
มัธยมศึกษาปีที่  ๔ ๑๗๑ ๕๑/๒๙.๘๒ ๑๐๒/๕๙.๖๕ ๑๘/๑๐.๕๓ - 
มัธยมศึกษาปีที่  ๕ ๒๒๘ - ๒๒๘/๑๐๐ - - 
มัธยมศึกษาปีที่  ๖ ๒๑๒ ๖๒/๒๙.๒๕ ๗๗/๓๖.๓๒ ๗๓/๓๔.๔๓ - 

รวม 2,309 1,328 881 152 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100.00 57.51 38.16 6.58 - 

(7) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ 243 243 / 100.00 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 188 188 / 100.00 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 205 205 / 100.00 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 185 185 / 100.00 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 200 200 / 100.00 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 182 182 / 100.00 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๗๒ ๑๗๒ / ๑๐๐.00 - 
มัธยมศึกษาปีที่  ๒ ๑๗๗ ๑๗๗ / ๑๐๐.00 - 
มัธยมศึกษาปีที่  ๓ ๑๔๖ ๑๔๖ / ๑๐๐.00 - 
มัธยมศึกษาปีที่  ๔ ๑๗๑ ๑๗๑ / ๑๐๐.00 - 
มัธยมศึกษาปีที่  ๕ ๒๒๘ ๒๒๘ / ๑๐๐.00 - 
มัธยมศึกษาปีที่  ๖ ๒๑๒ ๒๑๒ / ๑๐๐.00 - 

รวม 2,309 2,309 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 100.000 - 
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(8) ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน 

๑. ด้านความสามารถในการสื่อสาร 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 182 182 / 100.00 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่  ๓ 146 127/86.99 13/8.9 6/4.11 - 
มัธยมศึกษาปีที่  ๖ 212 188/88.68 20/9.43 4/1.89 - 

 ผู๎เรียนสามารถใช๎ภาษาถํายทอดความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด ความรู๎สึกและทัศนะของตนเองด๎วยการ
พูดและการเขียนด๎วยการถํายทอดความรู๎ ความเข๎าใจจากสารที่อําน ฟัง หรือดู ด๎วยภาษาของตนเอง
พร๎อมยกตัวอยํางประกอบสอดคล๎องกับเรื่องที่ถํายทอด 

 ผู๎เรียนสามารถพูดเจรจาตํอรอง โน๎มน๎าว เพ่ือให๎เกิดประโยชน์ตํอตนเองและสังคมโดยใช๎ภาษาหรือ
ถ๎อยค้าที่สุภาพถูกต๎อง ท้าให๎ผู๎อ่ืนคล๎อยตามได๎ตามสถานการณ์ 

 ผู๎เรียนสามารถเลือกรับหรือไมํรับข๎อมูลขําวสารโดยใช๎วิจารณาญาณไตรํตรองถึงความถูกต๎องและ
นําเชื่อถือโดยค้านึกถึงประโยชน์ตํอตนเองและสังคม สามารถแนะน้าแหลํงข๎อมูลขําวสารแกํผู๎อ่ืนได๎ 

 ผู๎เรียนสามารถเลือกใช๎วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับลักษณะของข๎อมูลขําวสาร โดยค้านึงถึงคุณภาพ
และความส้าเร็จของการสื่อสารที่มีตํอตนเอง สังคมและประเทศชาติ 

๒. ด้านความสามารถในการคิด 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 182 170 / 93.40 12 / 6.59 - - 
มัธยมศึกษาปีที่  ๓ 146 115/78.77 21/14.38 10/6.85 - 
มัธยมศึกษาปีที่  ๖ 212 159/75 33/15.57 20/9.43 - 

 ผู๎เรียนมีความคิดด๎านการคิดวิเคราะห์ สามารถจ้าแนกจัดหมวดหมูํ จัดล้าดับความส้าคัญ เปรียบเทียบ
ข๎อมูลในบริบทตําง ๆ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสํวนประกอบของข๎อมูลในบริบทตําง ๆ ได๎อยําง
สมเหตุสมผล 

 ผู๎เรียนมีความคิดขั้นสูงในการคิดวิเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ สามารถรวบรวม
จัดท้าประมวลผลข๎อมูลวางแผน ออกแบบ ปรับปรุง คาดการณ์และประเมินลงข๎อสรุปได๎ถูกต๎อง
ตลอดจนน้าผลที่ได๎ไปสร๎างผลงานที่มีคุณภาพ 
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๓. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 182 170 / 93.40 12 / 6.59 - - 
มัธยมศึกษาปีที่  ๓ 146 108/73.97 31/21.23 7/4.79 - 
มัธยมศึกษาปีที่  ๖ 212 151/71.23 48/22.64 13/6.13 - 

 ผู๎เรียนมีความสามารถในการแก๎ปัญหา ใช๎กระบวนการแก๎ปัญหาโดยการวิเคราะห์ปัญหา วางแผนใน
การแก๎ปัญหาตรวจสอบและสรุปผล สามารถระบุปัญหาตําง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลใกล๎ตัวที่ตรงกับ
สภาพปัญหา และจัดล้าดับความส้าคัญของสาเหตุปัญหาได๎อยํางสมเหตุสมผล โดยใช๎ข๎อมูลและ
รายละเอียดประกอบการวางแผนมีขั้นตอนของแผนงานอยํางชัดเจน และมีข๎อมูลเพียงพอพร๎อมกันนี้
ยังสามารถน้าข๎อค๎นพบ ผลงาน ชิ้นงานที่เกิดจากการแก๎ปัญหา มีความถูกต๎อง ตามหลักการ เหตุผล
และเกิดจากการด้าเนินงานตามข้ันตอนที่ก้าหนดอยํางชัดเจน 

๔. ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ ๖ 182 182 / 100.00 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่  ๓ 146 98/67.12 34/23.29 14/9.59 - 
มัธยมศึกษาปีที่  ๖ 212 133/62.74 65/30.66 14/6.6 - 

 ผู๎เรียนน้าความรู๎ ทักษะ และกระบวนการที่หลากหลายมาสร๎างผลงาน สามารถน้าไปใช๎ในการด้าเนิน
ชีวิตประจ้าวันและสะท๎อนถึงการน้าความรู๎ ทักษะ และกระบวนการที่หลากหลายที่ได๎รับจากการ
เรียนรู๎ศึกษาหาความรู๎เพ่ิมเติมโดยใช๎เทคนิคและประยุกต์ใช๎อยํางมีขั้นตอนชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

 ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยตนเอง มีทักษะในการแสวงหาความรู๎ ข๎อมูล ขําวสาร สามารถเชื่อมโยงความรู๎ 
น้าความรู๎ ข๎อมูลขําวสารที่ได๎จากการสืบค๎นมาเรียบเรียงเป็นเนื้อหาใหมํที่เสนอ 
แกํนสารส้าคัญในประเด็นที่เหมือนและตํางกัน โดยเชื่อมโยงหลักการ ทฤษฎีได๎อยํางสอดคล๎อง
นําเชื่อถือ 

 ผู๎เรียนสามารถท้างานและอยูํรํวมกันในสังคมอยํางมีความสุขท้างานกับผู๎อ่ืนอยํางสร๎างสรรค์ สามารถ
แสดงความคิดเห็นของตน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น ปฏิบัติตาม กฎ กติกา ของสังคม สามารถ
ระบุหน๎าที่ในความรับผิดชอบของตน และปฏิบัติตามสิทธิหน๎าที่ที่สํงผลให๎เกิดผลดีตํอตนเองและสํวน
รํวม 

 ผู๎เรียนสามารถจัดการกับปัญหาและความขัดแย๎งในสถานการณ์ตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม โดยมีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ในการควบคุมตนเองให๎รับรู๎ปัญหา ความขัดแย๎งที่ก้าลังประสบ มีการเก็บข๎อมูลเพ่ือ
ประเมินทางเลือกในการแก๎ปัญหาของตนเองและผู๎อ่ืนและแก๎ปัญหาได๎ประสบผลส้าเร็จ 
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 ผู๎เรียนสามารถปรับตัวให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล๎อม ติดตามขําวสาร 
เหตุการณ์ปัจจุบันของสังคม ประเทศเพ่ือนบ๎านและโลกได๎อยํางเหมาะสม โดยไมํมีพฤติกรรมขัดแย๎ง
กับวัฒนธรรมของสังคมไทย 

 ผู๎เรียนหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมํพึงประสงค์ที่สํงผลกระทบตํอตนเองและผู๎ อ่ืน ปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่มี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ พฤติกรรมเสี่ยงตํอสุขภาพ ควบคุมอารมณ์โดยไมํแสดงความฉุนเฉียว หรือไมํ
พอใจด๎วยทําทาง กริยา อาการตํอหน๎าผู๎อ่ืน ใช๎เวลาวํางในการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เมื่อผํอน
คลายความเครียดได ๎

๕. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ ๖ 182 182 / 100.00  - - - 
มัธยมศึกษาปีที่  ๓ 146 116/79.45 12/8.22 18/12.33 - 
มัธยมศึกษาปีที่  ๖ 212 155/73.12 32/15.09 25/11.79 - 

 ผู๎เรียนสามารถเลือกใช๎เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม เลือกใช๎เทคโนโลยีเหมาะกับการสืบค๎น 
รวบรวม และสรุปความรู๎ด๎วยตนเองได๎อยํางถูกต๎อง มีความหลากหลาย แปลกใหมํและมีประโยชน์ตํอ
ตนเองและสังคมโดยสามารถแนะน้าผู๎อื่นได๎ 

 ผู๎เรียนมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี ระบุปัญหาหรือความต๎องการได๎ชัดเจน ครอบคลุมและตรง
กับงานที่ท้า สามารถใช๎เทคโนโลยีในการประมวลผลชิ้นงานและภาระงาน ที่สามารถแก๎ปัญหาหรือ
ความต๎องการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

(9) ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามหลกัสูตรของสถานศึกษา ตามจุดเน้นการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน   
๑. ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดค านวณ (Reading, Writing, Arithmetic Literacy) 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 182 170 / 93.40  12 / 6.59 - - 
มัธยมศึกษาปีที่  ๓ 146 127/86.99 13/8.9 6/4.11 0/0 
มัธยมศึกษาปีที่  ๖ 212 188/88.68 20/9.43 4/1.89 0/0 

 
 ผู๎เรียนสามารถอํานเขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษอยํางคลํองแคลํวถูกต๎อง ในการสื่อสารและ

แสวงหาความรู๎ สามารถวิเคราะห์ ตีความ เข๎าใคความหมายของเนื้อหาสาระความรู๎ จากการ
อําน สามารถสังเคราะห์ พร๎อมทั้งการคิดค้านวณ คณิตศาสตร์อยํางคลํองแคลํว เพื่อน้าไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน และมีความพร๎อมที่จะศึกษาเลําเรียนรในระดับสูงขึ้นไป 
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๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การร่วมมือ และการคิดสร้างสรรค์ ( Critical 
thinking, Communication, Collaboration, Creativity Literacy) 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 182 170 / 93.40 12 / 6.59 - - 
มัธยมศึกษาปีที่  ๓ 146 115/78.77 21/14.38 10/6.85 0/0 
มัธยมศึกษาปีที่  ๖ 212 159/75 33/15.57 20/9.43 0/0 
 

 ผู๎เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุผล สรุป
ความคิดได๎อยํางเป็นระบบ น้าเสอนวิธีคิดและวิธีแก๎ปัญหา สามารถสื่อสารเชื่อมโยงความคิด 
หลักการเหตุผลให๎ผู๎ อ่ืนได๎เข๎าใจ ให๎ความรํวมมือในการท้างานรํวมกับผู๎ อ่ืน โดยใช๎สื่อ
เทคโนโลยี เชื่อมโยงการท้างานรํวมกัน มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ผลงานการผลิตชิ้นงานหรือ
แนวปฏิบัติอยํางสร๎างสรรค์ มีวิธีสร๎างการท้างานได๎อยํางมีความสุข สามารถพัฒนางานได๎
ตามล้าดับ ภาคภูมิใจในผลงาน และท้างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางสร๎างสรรค์ 
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สรุปผลการด าเนินการในภาพรวม 

 ในปีการศึกษา 2557  โรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนการสอน นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอนแบบ Project Approach, PBL, BBL และRAMR Model เพ่ือลงสู่การจัด 
การเรียนรู้ในห้องเรียนให้กับนักเรียน และมีการเพ่ิมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยใช้สื่อ
การสอนเป็นภาษาอังกฤษสอนโดยครูเจ้าของภาษาเทียบเท่าโปรแกรมสองภาษาทั่วไป การน าสื่อการสอนเทคโนโลยี
แบบ Online เช่น โปรแกรม My I-Math, Math Whizz ให้นักเรียนได้เรียนรู้และสามารถท าแบบฝึกหัดด้วยตนเอง
ที่บ้านและท่ีโรงเรียนอย่างเป็นระบบในทุกโปรแกรมการเรียน โดยได้น าเอาเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการควบคุม
การด าเนินการและติดตามตรวจสอบคุณภาพได้อย่างเป็นระบบ  โดยมีผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

ด้านผู้เรียน :  ระดับปฐมวัย 

เป้าหมายที่  ๑  เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและพัฒนาการตามหลักสูตรปฐมวัยอย่าง
เต็มศักยภาพ มีพ้ืนฐานการฟัง พูดภาษาอังกฤษ มีความพร้อมสู่การศึกษาระดับที่สูงขึ้น 

๑. นักเรียนร้อยละ 98.50 มีคุณลักษณะรักในการเรียนรู้ เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีทักษะกระบวนการใน
การแสวงหาความรู้ 

๒. นักเรียนร้อยละ 98.31 กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสมและร่าเริงแจ่มใส มี
สุขภาพแข็งแรงเจริญเติบโตตามวัย 

๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีพัฒนาการความพร้อมทั้ง ๔ ด้าน มีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ สามารถเรียนต่อในชั้นประถมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

๔. นักเรียนร้อยละ 93.74 ได้รู้จักเรื่องราวที่เกี่ยวกับสังคมประชาคมอาเซียน 
๕. นักเรียนร้อยละ 82.31 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ที่มีความพร้อมในระดับดีมากเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น

ประถมศึกษาในโรงเรียนวารีเชียงใหม่ 

เป้าหมายที่  ๒  พัฒนานักเรียนให้มีจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมความเป็นไทย มีวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีตั้งไว้   

๑. นักเรียนร้อยละ 98.50 มีคุณธรรม จริยธรรมตามลักษณะที่พึงประสงค์ และมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและ
ผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

๒. นักเรียนร้อยละ 98.88  มีการแสดงออกในความเป็นคนไทย รักษาวัฒนธรรมไทยและเป็นประชาธิปไตย
โดยมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ด้านผู้เรียน :  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เป้าหมายที่  1  นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตามหลักสูตรเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล มีความรู้
ความสามารถ ทักษะทางวิชาการเป็นเลิศ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (  
ASEAN Community) 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2 ขึ้นไปร้อยละ  100 
2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการแข่งขันทักษะวิชาการต่าง ๆ ตามศักยภาพ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม

ทักษะทางด้านวิชาการ เช่น โครงการเสริมทักษะความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โครงการ
เตรียมความพร้อมสอบ O-NET ฯลฯ  ส่งผลท าให้นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการระดับ
ภาค ระดับประเทศ 

3. นักเรียนมีผลการสอบท่ีสูงกว่าระดับชาติในปีการศึกษา 2557 ร้อยละ 74.66 
4. นักเรียนมีผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับชาต ร้อยละ 89.06 
5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ สามารถสอบติดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพร้อยละ 20.00 
6. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชฐาเศรษฐกิจพอเพียง (Suffciency Economy) และมีความพร้อม

เข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดยจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ และการสร้างบรรยากาศประชาคมอาเซียนในโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าหมายที่  2  นักเรียนทุกคนมีจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมความเป็นไทย มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (Sufficiency Economy) มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ตั้งไว้ 

1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีตั้งไว้ 7 ประการ ร้อยละ  99.96 

2. นักเรียนมีการแสดงออกในความเป็นไทย รักษาวัฒนธรรมไทยและเป็นประชาธิปไตยโดยมีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ  99.57 

ด้านครูและบุคลากร 

เป้าหมายที่  3  ครูทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล สามารถปฏิบัติการสอนอย่างมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและมีการวิจัยพัฒนา 

1. โรงเรียนได้ส่งเสริมและพัฒนาครูในด้านการอบรมท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียน เช่น  โครงการอบรมครู
ในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  โครงการปฏิรูปหลักสูตรสถานศึกษาและการลงสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน  

ส่งผลให้ครูร้อยละ  100 สามารถออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องมาตรฐานการเรียนรู้ 
ครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะส าคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

2. โรงเรียนได้จัดโครงการอบรมครูในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการปฏิรูปหลักสูตรสถานศึกษาและ
การลงสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน ส่งผลให้ครูร้อยละ 100 มีเทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ
และวัดผล ประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายอย่างถูกต้อง เที่ยงตรง  
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3. ครูได้จัดท างานวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่อง เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน ด้าน
พฤติกรรมของนักเรียน รวมถึงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคลเพ่ือน าผลมาพัฒนาด้านการ
เรียนการสอน และด้านพฤติกรรมอย่างเป็นระบบ 

เป้าหมายที่  4  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในการ
บริหารจัดการองค์ความรู้และการบริการ 

1. จัดท าโครงการอบรมครูในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการปฏิรูปหลักสูตรสถานศึกษาและการ
ลงสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน ส่งให้ผลให้ครูร้อยละ 100 สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยสอนตรง
ตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ 

2. ครูร้อยละ 90 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  

3. ครูร้อยละ 100 ยึดมั่น ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมุ่งมั่นพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. ครูร้อยละ 100 เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงานและนักเรียน มีความรับผิดชอบต่อภาระงาน อดทน

ทุ่มเท เสียสละ เพื่อนักเรียน (ไม่มุ่งแต่หาประโยชน์) มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน เป็นคุณค่าการท างานใน
องค์กรเดียวกัน 

ด้านสถานศึกษา 

เป้าหมายที่  5  มีกระบวนการบริหารที่ใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบสากลทันสมัย ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1. มีระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร การบริการ และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ได้พัฒนางานสารสนเทศ
เพ่ือระบบบริหารการศึกษาการจัดการองค์ร การเรียนการสอน และการบริการทางวิชาการ การขยาย
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือความคล่องตัวและรองรับเครือข่ายของโรงเรียนที่เพ่ิมขึ้น 

เป้าหมายที่  6   

เป้าหมายที่  6  มีแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมบรรยากาศประชาคมอาเซียนโดยชุมชน องค์กร หน่วยงานรัฐ เอกชน และ
ต่างประเทศมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

1. มีบรรยากาศอาคารสถานที่ ที่สร้าง สังคมแห่งการเรียนรู้ด้านอาเซียนศึกษา โดยการพัฒนาปรับปรุงอาคาร
สถานที่ ห้องประกาอบการและสภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภคให้สามารถบริการนักเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเพียงพอ มีความปลอดภัย และใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

เป้าหมายที่  7  มีคณะท างานเป็นเอกเทศในการวางแผนพัฒนาและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน  

1. มีทีมงานบุคลากรและระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สร้างเอกลักษณ์ของโรงเรียนในการพัฒนา
นักเรียนให้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้งโรงเรียน เพ่ิมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์โดยใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษสอนโดยครูเจ้าของภาษาเทียบเท่าโปรแกรมสองภาษา



 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

ทั่วไป โดยส่งเสริมให้ครูไทยได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ร่วมกับ
ครูชาวต่างชาติ 

2. มีระบบการท างานและการติดตามของทุกแผนกเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยจัดโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ๖ 
แผนก คือ แผนกอนุบาลศึกษา แผนกประถมศึกษา แผนกมัธยมศึกษา แผนก English Programme 
แผนกหลักสูตรนานาชาติ แผนกอ านวยการ และ 1 ศูนย์บริการ คือ ศูนย์บริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
โดยในแต่ละแผนกจะแบ่งงานออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
และฝ่ายบริหารแผนงานและงานธุรการทั่วไป  

3. มีการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพเพ่ือการประกันคุณภาพายในโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง และคณะท างานติดตามคุณภาพการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษา ของแต่ละแผนกเพ่ือน าผลการปฏิบัติงานมาจัดท ารายงานการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาของแต่ละปีการศึกษา 

เป้าหมายที่  8  มีระบบบริหารหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรนานาชาติที่ตอบสนองผู้เรียนอย่าง
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีหลักสูตรสถานศึกษานานาชาติและขออนุญาตต่อรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในปีการศึกษา  
2556 

2. มีระบบการบริหารจัดการหลักสูตรและการบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง 2 หลักสูตร โดยมี
ทีมงานที่รับผิดชอบก ากับติดตามการใช้หลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็นระบบ 

3. จัดเตรียมระบบการประกันคุณภาพภายในระดับสากลนานาชาติ ของ CfBT เพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพระดับสากลนานาชาติในปีการศึกษา 2558  
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ผลส าเร็จท่ีเป็นจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของโรงเรียน 

(๑) จุดเด่นของโรงเรียน 

๑. ในระดับปฐมวัย  โรงเรียนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
โครงการ Project Approach มีขั้นตอนการวางแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เทคนิคการจัด
กิจกรรมแบบ HIGH SCOPE มี ๓ ขั้นตอน คือ PLAN (วางแผน) DO (ปฏิบัติ) และREVIEW (สรุปองค์
ความรู้) และทุกขั้นตอนในกระบวนการการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเป็นหลักส าคัญ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความคิดวิเคราห์ สังเคราะห์ คิดเป็นแก้ปัญหาได้
ตามวัยมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องตามวัย ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

๒. ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
กระบวนการ PBL และ V.I.P. (Varee Inquiry Programme) ด้วยสื่อการสอนเทคโนโลยี ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ รวมถึงการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ Online เช่น My I-Math, Math Whizz RAMR 
Model เป็นสื่อการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพเกิดกระบวนการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและนอก
โรงเรียนและเกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๓. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และ
มุ่งมั่นพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพครู เพ่ือน ามาพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาการเรียนการสอนใน      
ชั้นเรียน 

๔. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และเป็นผู้น าทั้งทางด้านวิชาการและด้านการบริหาร โดยใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของโรงเรียน มีระบบการประกัน
คุณภาพเพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียน  ชุมชน 
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ 
 

(๒) จุดที่ควรพัฒนาของโรงเรียน 

๑. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของครูในด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม และ

เทคนิคการสอนที่หลากหลายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อน าลงสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้

เกิดสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ได้ก าหนดอย่างเต็มตามศักยภาพ 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
แผนพัฒนาด้านครูและบุคลากร 

๑. ฝึกอบรมครูเรื่องการออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ให้
ครอบคลุมทักษะกระบวนการ สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๒. นิเทศ ติดตามครูด้านการใช้เทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ และคุณภาพวิธีการ เครื่องในการวัดผล
ประเมินผลที่หลากหลาย 

๓. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 
 

แผนพัฒนาด้านการบริหาร 

๑. พัฒนาทีมคณะท างานช่วยบริหารให้ท างานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
๒. วางแผนการด าเนินงานในการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นครูมืออาชีพ 
๓. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๘ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทั้งด้าน

วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานทั่วไป และด้านงานบุคลากร เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน 

ความต้องการการช่วยเหลือ 
๑. การให้ความสนับสนุนของทางรัฐ เกี่ยวกับการให้บริการด้านการตรวจพัฒนาการ ด้านสุขภาพและ

อนามัยของนักเรียน 

๒. การจัดอบรม สัมนาเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

๓. การให้ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา การประชาสัมพันธ์การจัดอบรมต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 
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