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ค าน า 
 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษาเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนา
คุณภาพของการศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนโชคชัย
กระบี่ ได้ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องละเป็นระบบในปีการศึกษา 2562 ท่ีผ่านมา ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 มาตรฐาน คือ  

ระดับปฐมวัย 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผลการวิเคราะห์ จุดเด่น จุดท่ีพัฒนาและได้ระบุแนวทางการศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถประสงค์เพื่อ

รายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา ให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมใน
การรับการประเมินคุณภาพภายนอก ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

ตอนที่  1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 โรงเรียนโชคชัยกระบี่ รหัส1181100018 ท่ีต้ัง82/1 หมู่ 2 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม 
ต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนโทรศัพท์075-691910, 075-692427โทรสาร075-692450e -mail CCSKRABI@GMAIL.COM 
Website http://chokchai.ac.th ได้รับอนุญาตจัดต้ังเมื่อ ปี 2542 เปิดสอนระดับช้ันเตรียมอนุบาล 
ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6จ านวนนักเรียน920 คนจ านวนบุคลากรของโรงเรียน 80คน 

ตอนที่  2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 

   โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ยึดหลักการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA 
กระบวนการ PLC และการบริหารแบบหลักธรรมาภิบาล หลักการมีส่วนร่วม มีคุณธรรม โปร่งใส และ
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท้ังครู ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยส่งเสริมให้
คณะกรรมการชุดต่างๆ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลให้งานบรรลุตามเป้าหมาย และสร้างความพึง
พอใจให้กับผู้เรียน และผู้ปกครอง  

 1) คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้แทนครู ผู้แทน

ผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิ 

  2) คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง 

และผู้แทนผู้เรียน 

   3) คณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน มีโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 งาน ได้แก่ งาน

การบริหารวิชาการ งานการบริหารงบประมาณ งานการบริหารงานบุคคล งานการบริหารทั่วไป 

 4) ผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 

เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนในการพัฒนา

สถานศึกษา 

  จากผลการด าเนินงานการบริหารงานของโรงเรียนโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยมี 
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พัฒนาการเจริญเติบโตตามวัย ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น โรงเรียนมี

ผลคะแนน O-NET สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 ด้านสภาพแวดล้อมสุขอนามัย โรงเรียน

ได้รับรางวัลโรงเรียนรอบรู้ สุขภาพดี มีความสุข ระดับเพชร จากกรมอนามัยท่ี 11 และส่งผลให้

ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน สุดยอดผู้น าทางวิชาการ ผู้น าทางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จาก

วัฒนธรรม จังหวัดกระบี่ รางวัลครุสดุดี ครูดีศรีสังคม ครูพระพฤหัสบดี ครูดีศรีเอกชน ครูเอกชนดีเด่น 

ครูดีศรีเหนือคลอง 

 2) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานท่ีดีขึ้นกว่าเดิม1 ระดับ 
   ส่งเสริมการพัฒนาครูพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการอบรมพัฒนาท้ังระบบ 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ เสริมสร้างการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 

ระดับปฐมวัย 

1. มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 
2. นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี 

- การผลิตส่ือครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน เป็นผลิตกระดาษอัจฉริยะ ลูกบอล 
มหัศจรรย์ 

3. ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
- เด็กมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี ร่างกายเจริญเติบโตดี 
- มีความมั่นใจกล้าแสดงออก ได้เหมาะสมกับวัย 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การเล่านิทาน 

4. โรงเรียนได้ด าเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
- จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่นสังสรรค์ และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  1. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
  2. นวัตกรรม/ แบบอย่างท่ีดี 

  -  การผลิตส่ือการเรียน การสอน 
  -  การนิเทศเพื่อนช่วยเพื่อน 
  -  การจัดท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
   -  การบูรณาการบทเรียนของกลุ่มสาระ เข้าสู่ห้องเรียนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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 3. ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ O-NET  

  -  ปีการศึกษา 2555-2560 เหรียญทองแดง ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานของ O-NET ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชล 

   -  ปีการศึกษา 2561 เหรียญเงิน ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

   -  ปีการศึกษา 2561-2562 ผลคะแนน O-NET สูงสุดระดับประเทศทุกวิชา 
   -  ปีการศึกษา 2562 เหรียญทองแดง ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน   

O-NET ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
เน้นทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้ จากสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมการเรียนรู้จาก
ปัญหา การลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข เรียนรู้ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

 

 

 

 ลงนาม.................................................................(ผู้อ านวยการโรงเรียน) 
   (..นางจันทนา   สันติวรวงศ์..) 
    วันท่ี   1    เดือน   พฤษภาคม    พ.ศ  2563     
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ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 

   โรงเรียนโชคชัยกระบี่ รหัส1181100018 ท่ีต้ัง82/1 หมู่ 2 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม ต าบลเหนือ
คลอง อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโทรศัพท์
075-691910,075-692427 โทรสาร075-692450 e-mail CCSKRABI@GMAIL.COM  
Website http://chokchai.ac.th ได้รับอนุญาตจัดต้ังเมื่อ ปี 2542 เปิดสอนระดับช้ันเตรีมอนุบาล ถึง
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวนนักเรียน 920 คนจ านวนบุคลากรของโรงเรียน 80 คน 
 
ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  
    บุคคลธรรมดา 

นิติบุคคล 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท 
มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 
มูลนิธิในคริสต์ศาสนา 
มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
อื่น ๆ  (ระบ)ุ.................................     

ประเภทโรงเรียน 
   ประเภทโรงเรียนในระบบ 

   สามัญศึกษา 
   การกุศลของวัด 
   การศึกษาพิเศษ 
   การศึกษาสงเคราะห์ 
   ในพระราชูปถัมภ์ 
   สามัญปกติ 
   อิสลามควบคู่สามัญ  
การจัดการเรียนการสอน 

    ปกติ  (สามัญศึกษา) 
   English Program ได้รับอนุญาตเมื่อพ.ศ.2555 
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1.1 จ านวนห้องเรียน/ผู้เรียนจ าแนกตามระดับที่เปิดสอน 

ระดับที่เปิดสอน 
จ านวนห้องเรียน 

จ านวนผู้เรียน
ปกติ  

จ านวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ

พิเศษ 
รวมจ านวน

ผู้เรียน 
ห้องเรียนปกติ IEP ห้องเรียน EP ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับก่อนประถมศึกษา(เตรียม)  23 27   50 
อนุบาลปีท่ี1 3  37 35   72 
อนุบาลปีท่ี2 5  54 53   107 
อนุบาลปีท่ี3 4 1 44 53   97 

รวม   158 168   320 
ระดับประถมศึกษา        
ประถมศึกษาปีท่ี 1 3 1 63 57   120 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 3 1 50 64   114 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 3 1 41 38   79 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 3 1 43 44   87 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 3 1 59 48   107 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 3 1 48 39   87 

รวม 18 7 304 290   594 
รวมทั้งสิ้น   456 458   920 
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  1.3 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1.3.1 สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ต าแหน่ง 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้รับใบอนุญาต - - 1 - 1 

- ผู้จัดการ - - 1 - 1 

- ผู้อ านวยการ - - 1 - 1 
- รอง/ผู้อ านวยการ - 1 2 - 3 

รวม - 1 5 - 6 

2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย      
- ครูบรรจุ - 14 - - 14 

- ครูต่างชาติ - 2 - - 2 

3. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน      

ระดับประถมศึกษา      
- ครูบรรจุ - 27 - - 27 

- ครูต่างชาติ - 5 - - 5 

ระดับมัธยมศึกษา      
- ครูบรรจุ - - - - - 

- ครูต่างชาติ  - - - - - 

รวม      
4. บุคลากรทางการศึกษา      

- เจ้าหน้าท่ี 1 - - - 1 

5. ครูอัตราจ้าง+พี่เลี้ยง 11 13 - - 24 
รวม      

รวมทั้งสิ้น 12 62 5 - 79 

สรุปอัตราส่วน 

 ระดับปฐมวัย 
จ านวนผู้เรียนต่อครู    20 : 1 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  20 : 1 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ระดับประถมศึกษา 

จ านวนผู้เรียนต่อครู    25 : 1 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  25 : 1 
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  1.3.2 สรุปจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   กรณีที่ 1 ครูสอนหลายระดับช้ันให้กรอกข้อมูลในระดับที่มีจ านวนช่ัวโมงสอนมากท่ีสุด 
   กรณีที่ 2 ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ในระดับประถมศึกษา 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนครูผู้สอน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวัย 6 21     
ภาษาไทย   3 3   
คณิตศาสตร์   3 3   
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   4 -   
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม   2 3   
สุขศึกษาและพลศึกษา   2 -   
ศิลปะ   2 2   
การงานอาชีพ   - 4   
ภาษาต่างประเทศ   1 2   

   

  1.3.3 สรุปจ านวนนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จ านวนครูผู้สอน 
ประถมศึกษา 

 กิจกรรมนักเรียน  
- ลูกเสือ 304 
- เนตรนารี 291 
- ยุวกาชาด - 
- ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ - 
- รักษาดินแดน (ร.ด.) - 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม - 
- อื่นๆ...ให้ระบ ุ - 

 กิจกรรมแนะแนว - 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - 
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   1.3.4 สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

ลูกเสือ/เนตรนารี 
/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

จ านวน
ผู้บังคับบัญชา 

จ านวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดต้ังกองลูกเสือ 

มีวุฒิ ไม่มีวุฒิ จัดต้ัง ไม่จัดต้ัง 

ลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง 33 33 -  - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  35 33 2  - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ - - - - - 
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - - - 
ยุวกาชาด - - - - - 
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ - - - - - 

รวม 68 66 2 - - 
 
  1.3.5 สรุปจ านวนครูที่เข้ารับการอบรมเก่ียวกับโรงเรียนคุณธรรม 

จ านวนครูที่เข้ารับ 
การอบรม 

หน่วยงานที่เขา้รับการอบรม ปี พ.ศ......... 

2 คน 1.ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริกมการศึกษาเอกชน 2562 
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2. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ปรัชญา ความรู้น าทาง จริยธรรมน าใจ เทคโนโลยีก้าวไกล พลานามัยสมบูรณ์ 
วิสัยทัศน์ โรงเรียนมุ่งพัฒนาการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสู่มาตรฐาน

การศึกษาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และความรู้ มีจิตส านึกความเป็นไทย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข ห่างไกลจากยาเสพติด สามารถใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
คอมพิวเตอร์ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้ภาษาเพื่อส่ือสารก้าวสู้สากล บน
พื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักษ์ส่ิงแวดล้อม และชุมชน 
ภายใต้การบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ 1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
2. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา 
3. ส่งเสริมครู และบุคลากรใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมใน 
การจัดการเรียนรู้ 
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามมาตรฐาน 
คุณภาพการศึกษา 
5. สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และอบายมุขในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
6. ส่งเสริมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางใน 
การด าเนินชีวิต 

เป้าหมาย 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้รับ 
การพัฒนาอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ 
3. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น ปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจใน 
ความเป็นไทยและท้องถิ่น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้จริง 
4. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาและจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคัญ ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
5. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน มีจิตส านึกร่วมกันใน 
การป้องกัน ดูแลกลุ่มเส่ียง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มี 
การแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข 
6. การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามระเบียบแบบแผน มีคุณธรรม โปร่งใส  
มีส่วนร่วมรับผิดชอบ และคุ้มค่า 
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ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต 

เอกลักษณ์ มีความรู้ คู่คุณธรรมและจิตส านึกของความเป็นไทย 
อัตลักษณ์ อาคารสวย บรรยากาศดี มีความปลอดภัย 

 
3. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

1. โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 

  
90 

  ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้เต็มศักยภาพ 

2. โครงการ
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

  
95 

  ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้เต็มศักยภาพ 

3. โครงการส่งเสริม
แข่งขันวิชาการปฐมวัย 

  
90 

  ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้เต็มศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

1. โครงการพีฒนาสื่อ
การเรียนการสอน
ปฐมวัย 

  
95 

  
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 3 

ส่งเสริมการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังระบบ 

2. โครงการหนูน้อย
อาเซียน 

  
95 

  ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้เต็มศักยภาพ 

3. โครงการ 
โชคชัยห่วงใย 
ใส่ใจสุขภาพ 

  
95 

  
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้เต็มศักยภาพ 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        
ยุทธศาสตร์ 

ที ่1 
1. โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

  
90 

  
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้เต็มศักยภาพ 
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2. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียน 

  
90 

  ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้เต็มศักยภาพ 

3. ห้องสมุดโรงเรียน        

 4.โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

  

95 

  
ยุทธศาสตร์

ที่ 1 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้เต็มศักยภาพ 

 5.โครงการสุขภาพดีมี
สุข 

  
95 

   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้เต็มศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

1. โครงการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

  
90 

  
ยุทธศาสตร์

ที่ 2 

เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 

2. โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่ 

  
90 

  
ยุทธศาสตร์

ที่ 2 

เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 

3. โครงการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

  
90 

  
ยุทธศาสตร์

ที่ 2 

เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 

 4.โครงการบริหารพัสดุ
ครุภัณฑ์ 

  
90 

  
ยุทธศาสตร์

ที่ 2 

เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 

 5.โครงการดูแลรักษา
ระบบ 
สาธารณูปโภค-
ค่าใช้จ่ายสาธาณูป
โภค/ไฟฟ้า ประปา 
โทรศัพท์ เช้ือเพลิง 

  

90 

  

ยุทธศาสตร์
ที่ 2 

เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์  
ที่ 3 

 
 
 
  

1. โครงการพัฒนา
บุคลากร 

  
90 

  
ยุทธศาสตร์

ที่ 2 

ส่งเสริมการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังระบบ 

2. โครงการจัดหา
บุคลากรเพ่ือส่งเสริม
การจัดการศึกษา 

  
90 

  
ยุทธศาสตร์

ที่ 3 

ส่งเสริมการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังระบบ 

ยุทธศาสตร์  
ที่ 4 

 

1.โครงการการเรียนรู้
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  

90 

  
ยุทธศาสตร์

ที่ 4 

เสริมสร้างการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็น
แนวทางในการด าเนิน
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ชีวิต 
 

 2.โครงการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

  

90 

  

ยุทธศาสตร์
ที่ 4 

เสริมสร้างการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็น
แนวทางในการด าเนิน
ชีวิต 

 3.โครงการ
ทุนการศึกษา 

  

90 

  

ยุทธศาสตร์
ที่ 4 

เสริมสร้างการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็น
แนวทางในการด าเนิน
ชีวิต 

 

4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
4.1  ระดับปฐมวัย  
  ผลการพัฒนาเด็ก 

ผลพัฒนาการด้าน 

จ านวน
เด็ก

ทั้งหมด 

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ด้านร่างกาย 320 289 90.31 31 9.70 - - 
2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 320 290 90.62 30 9.38 - - 
3. ด้านสังคม 320 295 92.19 25 7.81 - - 
4. ด้านสติปัญญา 320 297 92.81 23 7.19 - - 

  
4.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน  ที่

เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร์ 87 87 32.90 59.03 64.17 50.52 -13.65 -21.27 ไม่มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร์ 87 87 35.55 48.48 53.02 48.19 -4.83 -9.11 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 87 87 49.07 58.04 68.45 57.49 -10.96 -16.01 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 87 87 34.42 55.60 56.89 48.79 -8.10 -14.24 ไม่มีพัฒนาการ 
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จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป  
ระดับประถมศึกษา 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/

รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ีมี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ีมี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ีมี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ีมีผล
ระดับ 3 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ีมี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ีมี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 122 119 97.54 114 114 100 79 73 92.41 87 87 100 107 107 100 87 83 95.40 

คณิตศาสตร์ 122 114 93.44 114 114 100 79 77 97.47 87 85 97.70 107 107 100 87 60 68.97 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

122 122 100 114 114 100 79 78 98.73 87 87 100 107 105 98.13 87 50 57.47 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

122 120 98.36 114 113 99.12 79 79 100 87 77 88.51 107 89 83.18 87 76 87.36 

ประวัติศาสตร์ 122 116 95.08 114 114 100 79 79 100 87 78 89.66 107 93 86.92 87 70 80.46 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

122 121 99.18 114 109 95.61 79 74 93.67 87 87 100 107 107 100 87 87 100 

ศิลปะ 122 122 100 114 114 100 79 79 100 87 87 100 107 107 100 87 87 100 

การงานอาชีพ 122 122 100 114 114 100 79 79 100 87 87 100 107 107 100 87 87 100 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

122 115 94.26 114 86 75.44 79 62 78.48 87 71 81.61 107 99 92.52 87 82 94.25 

คณิตศาสตร์ 
คิดสนุก/
สร้างสรรค์ 

122 121 99.18 114 114 100 79 79 100 87 87 100 107 107 100 87 81 93.10 

ภาษาจีน 122 121 99.18 114 114 100 79 78 98.73 87 87 100 107 107 100 87 87 100 
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ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT)  
เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

สมรรถนะ 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียน 

ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ 
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบสมรรถนะ 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการ
เทียบกับร้อยละ 

3 
(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

ด้านภาษา
(Literacy) 

ปี 2560 = 111 
ปี 2561 = 89 
ปี 2562 = 122 

ปี 2560 = 111 
ปี 2561 = 89 
ปี 2562 = 122 

46.46 52.67 53.18 59.75 6.87 12.38 มีพัฒนาการ 

ด้านค านวณ 
(Numera-
cy) 

ปี 2560 = 111 
ปี 2561 = 89 
ปี 2562 = 122 

ปี 2560 = 111 
ปี 2561 = 89 
ปี 2562 = 122 

44.94 37.75 47.19 61.15 13.96 29.58 มีพัฒนาการ 

ด้านเหตุผล 
(reasoning) 

ปี 2560 = 111 
ปี 2561 = 89 

ปี 2560 = 111 
ปี 2561 = 89 

45.31 45.31 48.07 - - - - 

  

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(Reading Test : RT) 
เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

ความ 
สามารถ 
ด้านการ

อ่าน 

จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ     
ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ      ด้านการอ่าน 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

อ่านรู้
เร่ือง 

ปี 2561 = 109 
ปี 2562 = 122 

ปี 2561 = 109 
ปี 2562 = 122 

70.81 - 71.27 81.09 9.82 13.78 มีพัฒนาการ 

อ่าน
ออก
เสียง 

ปี 2561 = 109 
ปี 2562 = 122 

ปี 2561 = 109 
ปี 2562 = 122 68.50 - 66.16 88.43 22.29 33.66 มีพัฒนาการ 
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5.  รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ  
5.1 ปีการศึกษาปัจจุบัน 

ช่ือรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

หมายเหตุ 

1. โรงเรียนรอบรู้ สุขภาพดี มี
ความสุข (Happiness Literate 
School) ระดับเพชร ศูนย์
อนามัยท่ี 11 กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

ระดับเพชร เขตพ้ืนที/่จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กรมอนามัย 
กระทรวง
สาธารณสุข 

 

2.ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาตขั้นพื้นฐาน O-NET 

เหรียญทองแดง เขตพ้ืนที/่จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

 

3.คะแนนเฉล่ีย O-NET สูงกว่า
ระดับประเทศ 4 กลุ่มสาระ 

เหรียญทองแดง เขตพ้ืนที/่จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

เหรียญ
ทองแดง 

4.การแข่งขันทางวิชาการ
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

รางวัลชนะเลิศ เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบี่ 

 

5.2 ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 

ช่ือรางวัล 
ปีพ.ศ..... 

ท่ีได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ขั้นพื้นฐาน O-NET (เหรียญทองแดง) 

2560 
ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ขั้นพื้นฐาน O-NET (เหรียญเงิน) 

2561 
ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 
 

3.คะแนนเฉล่ีย O-NET สูงกว่าระดับประเทศ 4 
กลุ่มสาระ 

2561-2562 ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

4. รับรองมาตรฐานการศึกษาสีขาว 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กระบี ่
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6. ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 
ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 

1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด   
2. การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า   

3. การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning   

4. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นข้ันตอน (Coding)   
5. การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding) 

  

6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 
6.1สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2สถานศึกษามนีวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

  

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสารและเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ   

8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)   

9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ภาษาอื่น   
10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ   

 
7. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ดีมาก - 
รอบท่ี 3 (พ.ศ. 2554 – 2558) ดีมาก ดีมาก 
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563)   

 
8.  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
 สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

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

 
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   

 
ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จ านวน 
เด็กท้ังหมด 

(คน) 

จ านวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

1 มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุข
นิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนองได้ 

 
- 

 
- 

90 320 298 93 ยอดเย่ียม 

 1.1 ร้อยละของเด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

√    296 92  

 1.2 ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ดี 

√    295 92  

 1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

√    296 92  

 1.4 ร้อยละของเด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลง
เก่ียวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะ 
ที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจาก
บุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยง
อันตราย 

√    298 93  

2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
ได้ 

  91 320 298 93 ยอดเยียม 

 2.1 ร้อยละของเด็กร่างเริงแจ่มใส แสดง
อารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม 
 

√    299 93  

 2.2 ร้อยละของเด็กรู้จักยับย้ังช่ังใจ  
อดทนในการรอคอย 

√    290 90  

 2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและ
ผู้อื่น 

√    298 93  

 2.4 ร้อยละของเด็กมีจิตส านึกและค่านิยมที่
ดี 

√    296 92  

 2.5 ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจ กล้าพูด 
กล้าแสดงออก 

√    293 91  
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 2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปัน        

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
เด็กท้ังหมด 

(คน) 

จ านวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม่

ปฏิบัติ 

 2.7ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ รู้หน้าที่
รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น 

√    295 92  

 2.8 ร้อยละของเด็กซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

√    298 93  

 2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะ
ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

√    298 93  

3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลอื
ตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

  93 320 298 93 ยอดเย่ียม 

 3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเอง 
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัย 
ในตนเอง 

√    293 91  

 3.2 ร้อยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √    290 90  

 3.3 ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 

√    298 93  

 3.4 ร้อยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย เช่น การไหว้ การย้ิม ทักทาย และ 
มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ ฯลฯ 

√    298 93  

 3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด 
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 

√    295 92  

 3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจาก 
การใช้ความรุนแรง 

√    295 92  

4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร
ได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

  91 320 293 91 ยอดเย่ียม 

 4.1 ร้อยละของเด็กสนทนาโต้ตอบและ 
เล่าเร่ืองให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

√    290 90  

 4.2 ร้อยละของเด็กต้ังค าถามในสิ่งที่ 
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหา
ค าตอบ 

√    290 90  

 4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและเล่าเร่ือง 
ที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย 

√    280 87  

 4.4 ร้อยละของเด็กมีความสามารถในการ
คิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิด

√    283 87  
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แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเร่ือง 
ง่าย ๆ ได้ 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
เด็กท้ังหมด 

(คน) 

จ านวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

 4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ 
การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ ฯลฯ 

√    293 91  

 4.6 ร้อยละของเด็กใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น 
แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ เป็น
เคร่ืองมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้
ได้ 

√    290 90  

สรุปผลการประเมิน = ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                               จ านวนประเด็นพิจารณา  

  

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
วิธีค านวณ 

***ผลการประเมิน(ร้อยละ) = 100xจ านวนเด็กผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
จ านวนเด็กท้ังหมด  

แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเย่ียม    
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1  

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก 
 ระดับคุณภาพ........ดี...... 
 กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาได้ด าเนินการดังนี้ 
  1) จัดประสบการณ์เรียนรู้ส าคัญ กิจกรรมประจ าวัน โดยเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง จากการวางแผน 
ลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ วัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงและน าผลมาพัฒนาผู้เรียนเป็น
ระยะ   
  2) จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดย จัดกลุ่มพัฒนาตามศักยภาพจ านวน........4.......กลุ่ม  
  3) จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและความเป็นเลิศเฉพาะทาง ได้แก่4ด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา 
  4) จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ได้แก่ 

1. โครงการ/กิจกรรม 

  1.1 กิจกรรมหน้าเสาธง 

  1.2 กิจกรรมวันเด็ก 

  1.3 โครงการอาหารดีศรีโชคชัย 

 1.4 กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย 

  1.5 สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 

  1.6 กิจกรรมวันลอยกระทง 

  1.7 สรุปพัฒนาการ 4 ด้าน 

  1.8 กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ 

  1.9 กิจกรรมทัศนศึกษา 
   2. แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ 
   3. แผนการจัดกิจกรรมประจ าวัน 
    กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 
    กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
    กิจกรรมกลางแจ้ง 
    กิจกรรมเสรี 
    กิจกรรมสร้างสรรค์ 
    กิจกรรมเกมการศึกษา 
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    ผลงาน/โครงงาน/ช้ินงานได้แก่โครงงานมัจฉาพาเพลิน โครงงานอาหารนานาชาติ 
โครงงานกล้วยกล้วย โครงงานส้มนานาพันธุ์ โครงงานย าย าแสนอร่อย โครงงานผลไม้นานาชนิด ช้ินงาน โมบาย
ผลไม้ หมวก กรอบรูป   กระปุกออมสิน 

 1. วิธีการพัฒนา  

 สถานศึกษา จัดกิจกรรมประจ าวันเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก กล้าแสดงความ

คิดเห็นมีความสนใจ กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม ภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและสามารถท างาน

ร่วมกับเพื่อนๆได้ดีมีความเหมาะสมกับวัย 

 นักเรียนมีจิตใจอ่อนโยน มีเมตตา ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว โดยการสอดแทรกในแผนการจัด
ประสบการณ์อย่างต่อเนื่องและจัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นผู้เรียน 
 2. ผลการพัฒนาด าเนินการได้ร้อยละ 100 ได้ระดับ 3 คุณภาพ ดี 
 3. แนวทางการพัฒนา 
  1. น าเสนอผลการประเมินต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครอบคลุมสภาพปัจจุบันปัญหา
เพื่อร่วมกันวางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพเด็กแต่ละกลุ่ม 

2. น าผลการประเมินมาใช้ในการจัดท าโครงการพัฒนาครู ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ พัฒนาการด้าน 
อารมณ์ การจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์เสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก กล้า
แสดงความคิดเห็นมีความสนใจ กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม ภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและสามารถ
ท างานร่วมกับเพื่อนๆได้ดีมีความเหมาะสมกับวัย 
 นักเรียนมีจิตใจอ่อนโยน มีเมตตา ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว โดยการสอดแทรกในแผนการจัด
ประสบการณ์อย่างต่อเนื่องและจัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นผู้เรียน 
 ผลการด าเนินงาน  
  2.1.1 เด็กร้อยละ...........87.5..........มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ในระดับดีขึ้นไป 
  2.1.2 เด็กร้อยละ......90...............มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
  2.1.3 เด็กร้อยละ........89.............มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
  2.1.4 เด็กร้อยละ........87.5.............มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 
จุดเด่น 
  1) นโยบายการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ต้ังแต่แรกเกิดจนถึง ๖ ปี
เพราะให้มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเหมาะสมกับวัย 
  2) มีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กหลากหลาย เช่น สาธารณสุข ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพ 
พัฒนาการเด็ก ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
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  3) โรงเรียนต้ังอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ท่ีส าคัญและมีประโยขน์ เช่น โรงพยาบาล สถานีต ารวจ และ
หน่วยงานต่างๆ 
  4) พ่อแม่ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมพัฒนาเด็กทุกด้าน 
จุดที่ควรพัฒนา 
  1) ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก ไม่ยอมรับความจริงในบางเรื่อง 
เช่น เด็กบกพร่องด้านการเรียนรู้  
  2) การสนับสนุนงบประมาณของรัฐไม่เพียงพอต่อความจ าเป็นในการพัฒนาของโรงเรียน 

     3) นโยบายบางประการของกระทรวง / หน่วยงานไม่เอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียนเอกชนเท่าท่ีควร 
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     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

  90 ยอดเย่ียม 

 1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

√    

 1.2ออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชาการ 

√    

 1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และ
การลงมือปฏิบัติ (Active learning) 

√    

 1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการและ
ความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

√    

 1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเน่ือง 

√    

2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน   95 ยอดเย่ียม 
 2.1 จัดครูครบช้ันเรียน  √    
 2.2 จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ์ √    
 2.3 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย √    
 2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย √    
 2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย √    
3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์   93 ยอดเย่ียม 
 3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ

วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 
√    

 3.2ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก  

√    

 3.3ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม 
จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 

√    

 3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว √    
 3.5ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)  
√    

4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

  95 ยอดเย่ียม 

 4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย √    
 4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย √    
 4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบ

ร่วมมือร่วมใจ 
√    

 4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ ที่ปลอดภัย
และเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อ
ส าหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 

√  
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

 4.5จัดห้องประกอบที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก √    

5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

  
93 ยอดเยียม 

 5.1 อ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ 
อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ 

√    

 5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อในการ
จัดประสบการณ์ 

√    

 5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์ √    

 5.4 มีการน าผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนา 

√    

 5.5ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อ
การจัดประสบการณ์ 

√    

6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

  
95 ยอดเยียม 

 6.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

√    

 6.2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา
ก าหนดและด าเนินการตามแผน 

√    

 6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √    

 6.4  มีการติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล การ
ประเมินตนเองประจ าปี และรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัด 

  
  

 6.5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

√    

สรุปผลการประเมิน= ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
จ านวนประเด็นพิจารณา 

  

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
***ค่าเป้าหมาย =จ านวนข้อการปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา 

 
 
 
 

 
 
 
 

แปลผลการประเมินคุณภาพทีไ่ด้ 
ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข้อได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ข้อได้ระดับคุณภาพ ดี 
ปฏิบัติ 4 ข้อได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพทีไ่ด้ 
1.00 – 1.49 ระดับคุณภาพ     ก าลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคุณภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคุณภาพ      ดี 
3.50 – 4.49 ระดับคุณภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคุณภาพ      ยอดเย่ียม  
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2  

 ระดับคุณภาพ..ยอดเย่ียม 

  กระบวนการพัฒนา 

   ผลการด าเนินงาน 
  1) ผลการประเมินหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้านสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่นได้ระดับคุณภาพ....ดีเลิศ........... 
  2) ผลการจัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียนได้ระดับคุณภาพ.....ดีเลิศ.......... 
  3) ผลการส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ได้ระดับคุณภาพ...ดี
เลิศ 
  4) ผลการประเมินการจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอได้ระดับคุณภาพ.......ดีเลิศ........ 
  5) ผลการประเมินการให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ได้ระดับคุณภาพ......ดีเลิศ......... 
  6) ผลการประเมินระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ได้
ระดับคุณภาพ.......ดีเลิศ........ 
1. วิธีการพัฒนา 

 ผู้บริหารมีแผนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้ 

  1. ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ ปรัชญา แนวคิด หลักการและจุดหมายของการจัดการศึกษา

ปฐมวัยมีการบริหารงานด้วยหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมทางวิชาการและการจัดการจนบรรลุเป้าหมาย

ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   2. ผู้บริหารมีความคิดริเริ่ม  มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้น าทางวิชาการและสามารถน าองค์กรไปสู่

ความส าเร็จ สู้เป้าหมายได้ มีความสามารถในการจัดการโดยยึดหลักประชาธิปไตยให้บุคลากรมีส่วนร่วม

ในการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี แผนการจัดประสบการณ์ 

เด็ก ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินการจัดการสถานศึกษา ท้ังทางด้านงานบริหาร
วิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคลากร  งานบริหารท่ัวไป มีความพึงพอใจในผลการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา 
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     มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม่

ปฏิบัติ 

1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

  
 

93 
 

27 
 

26 

 
96 

 

 
ยอดเย่ียม 

 

 1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล √       

 1.2 จัดท าแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์
จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 

√    
 

26 
96  

 1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบ
ทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดย ไม่มุ่งเน้น
การพัฒนาด้านใดด้านหน่ึงเพียงด้านเดียว 

√    
 
 

26 

 
96 

 

2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข   

 
93 

 
27 

 
27 

96 

 
ยอดเย่ียม 

 
 2.1 จัดประสบการณ์ที่เช่ือมโยงกับ

ประสบการณ์เดิม 
√    

 
25 

 
92 

 

 2.2 ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ 
ตามความต้องการความสนใจ ความสามารถ 
ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็น
รายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย 

√    
 
 

26 
96  

 2.3 เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระท า และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

√    
 

25 
 

92 
 

3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   

 
93 

 
27 

 
26 

96 

 
ยอดเย่ียม 

 

 3.1  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรยีนได้สะอาด ปลอดภยั และอากาศถ่ายเท
สะดวก 

√    26 96  

 3.2  จัดให้มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่ส าหรับ
มุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 

√    25 92  

 3.3 จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพแวดล้อม
ในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้  
เป็นต้น 

√    
 

26 
96  



27 

 

 

 

 3.4  ใชส้ื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกับช่วงอาย ุ
ระยะความสนใจ และวิถีการเรยีนรู้ของเด็ก เช่น 
กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร ์ส าหรับการเรยีนรู ้
กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นใหค้ิดและหา
ค าตอบ เป็นต้น 

√    
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85 

 

 
ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม่

ปฏิบัติ 

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

  
 
 

93 

 
 

27 

 
 

26 
96 

 
ยอดเย่ียม 

 

 4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและ
กิจวัตรประจ าวันด้วยเคร่ืองมือและวิธีการที่
หลากหลาย  

√    
 

26 
96  

 4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
โดยผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 

√    25 92  

 4.3 น าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพ
เด็กอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

√    26 96  

 4.4 น าผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

√    
 

26 
 

96 
 

 สรุปผลการประเมิน = ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                จ านวนประเด็นพิจารณา 

  

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
วิธีค านวณ 

***ผลการประเมิน (ร้อยละ)  = 100x จ านวนครูผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
                                                                    จ านวนครูทั้งหมด  

แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเย่ียม  
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3  

ระดับคุณภาพ......ยอดเย่ียม..... 
กระบวนการพัฒนา 

  สถานศึกษาจัดสถานท่ีเพื่ออ านวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็กให้สูงสุดตามศักยภาพมีหลักสูตร

สถานศึกษาท่ีครอบคลุมพัฒนาการเด็กให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา

ท่ีเหมาะสมกับวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วน

ร่วม มีการประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการการบริหารโรงเรียน มีการนิเทศ ติดตามและรายงานผลตามล าดับ

ช้ัน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รู้และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะท่ีจ าเป็น

ต่อการด ารงชีวิต รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์เหมาะกับวัย 

ผลการด าเนินงาน 

  3.1 ครูร้อยละ........89.5.................จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 
  3.2 ครูร้อยละ.........90................สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 
  3.3ครูร้อยละ..........90..............จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กับวัย 
  3.4ครูร้อยละ............90.............ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน า ผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

จุดเด่น 
   สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  ตามหน่วยการเรียนโดยส่งเสริมให้ ผู้เรียนมี

ความสามารถในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลโดยการจัดการ

เรียนการสอนท่ีส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิด การเปรียบเทียบ การจัดล าดับ การเล่าเรื่องและการสร้างแผนผัง

ความคิด  ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดทุกรายกิจกรรมรวมท้ังส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการ

เรียนการสอนแบบโครงงาน   

   การจัดการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดเป็น ท าเป็น

และแก้ปัญหาเป็น มีทักษะในการสังเกต บอกลักษณะคุณสมบัติความแตกต่าง จัดหมวดหมู่ส่ิงต่างๆรอบตัวและ

สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ได้ถูกต้องเหมาะสมกับวัย เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกล้า

แสดงออก แสดงความคิดเห็น เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีการเรียนรู้ผ่านการเล่น การทดลอง การสาธิตและ
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การลงมือปฏิบัติจริง รู้จักการแก้ปัญหาในการเล่น  การท ากิจกรรมด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางภาษา

สามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกเหมาะสมกับวัย  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. น าเสนอผลการประเมินต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครอบคลุมสภาพปัจจุบันปัญหาเพื่อ

ร่วมกันวางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพเด็กแต่ละกลุ่ม 
2. น าผลการประเมินมาใช้ในการจัดท าโครงการพัฒนาครู ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ พัฒนาการด้านสติปัญญา 

การจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 3. ก าหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะทางด้านการคิด เพื่อ
พัฒนานักเรียนให้คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล และมีการติดตามนิเทศการสอน
ของครูอย่างมีระบบ รวมท้ังมีการทดสอบผู้เรียนในแต่ละด้าน 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ท่ี
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        

1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

       

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านใน
แต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

 

 

 596 504 84.56 ดีเลิศ 

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียนใน
แต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

 

 

 596 513 86.07 ดีเลิศ 

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร
ในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

 

 

 596 411 85.73 ดีเลิศ 

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิด
ค านวณในแต่ละดับช้ันตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

 

 

 596 523 87.75 ดีเลิศ 

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

 
 

     

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

 

 

 596 517 86.74 ดีเลิศ 

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น   

 
 596 515 86.40 ดีเลิศ 

 2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล  

 
 596 519 87.08 ดีเลิศ 

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม        

 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการท างาน
เป็นทีม 

 
 

 

 

 596 572 95.97 ยอดเย่ียม 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านว
น

ผู้เรียน 
ทั้งหม

ด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียน
ผ่าน

เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อย
ละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ 

 3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงองค์
ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต 

 

  

596 580 97.31 ยอดเย่ียม 

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

 
  

    

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

  596 571 95.80 ยอดเย่ียม 

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

 

  

596 571 95.80 ยอดเย่ียม 

5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

 
  

    

 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา  

  596 581 97.48 ยอดเย่ียม 

 5.2ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม  

  596 581 97.48 ยอดเย่ียม 

 5.3ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ  

  596 581 97.48 ยอดเย่ียม 

6 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

 
  

    

 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ   

  596 554 92.95 ยอดเย่ียม 

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีในการจัดการ การท างานหรืองานอาชีพ  

  596 580 97.31 ยอดเย่ียม 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน        

1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

       

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา    

  596 594 99.66 ยอดเย่ียม 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านว
น

ผู้เรียน 
ทั้งหม

ด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียน
ผ่าน

เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อย
ละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ 

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 
  

596 594 99.66 ยอดเย่ียม 

2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย        

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย   

  596 594 99.66 ยอดเย่ียม 

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย  

  596 594 99.66 ยอดเย่ียม 

3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

 
  

    

 - ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย  เช้ือชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

 
  

596 594 99.66 ยอดเย่ียม 

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม        
 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  

 
  

596 594 99.66 ยอดเย่ียม 

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่าง
มีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน  

  596 594 99.66 ยอดเย่ียม 

 สรุปผลการประเมิน =                          ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

100 % ยอดเย่ียม 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
วิธีค านวณ 

***ผลการประเมิน (ร้อยละ)  = 100x จ านวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
              จ านวนผู้เรียนท้ังหมด  
แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 

ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1  

1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

1. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนโชคชัยกระบี่มีกระบวนการพัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนการ
สอนเป็นไปตามมาตรฐาน และตัวช้ีวัดของหลักสูตรออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม
กับผู้เรียน เช่น เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจุดเน้นอ่านออก เขียนได้ 
90% อัตลักษณ์ของโรงเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และมีจิตส านึกความเป็นไทย 
  ครูใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีช่วยสอน 
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของ
ผู้เรียนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้ มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนท้ังด้าน
วิชาการ โดยมีโครงการส่งเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
โรงเรียนมีความคาดหวังให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยผ่านโครงการ
คุณธรรมในสถานศึกษา โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังใช้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ในการ
ฝึกทักษะชีวิตกระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนโชคชัยกระบี่มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้
ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดย
มีแนวทางและกระบวนการพัฒนา ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและพัฒนาตนเองโดยการศึกษาหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 2. พัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกการมีระเบียบวินัยในตนเองและเพื่อส่วนรวมของนักเรียนมาก
ขึ้น เพื่อส่งผลให้เกิดพฤติกรรมอย่างยั่งยืน 
 3. บูรณาการการจัดกิจกรรมท่ีฝึกให้นักเรียนรู้จักกาวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีความคิด
สร้างสรรค์ สู่ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 4. จัดกิจกรรมท่ีสอดแทรกในเรื่องด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมทุก
โครงการ 
 5. จัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
 6. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตส านึกให้นักเรียนมีจิตใจสาธารณะ 
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2. ผลการด าเนินงาน 

    ผลการทดสอบความสามารถผลสัมฤทธิ์ทางการการเรียนและการพัฒนาการจากผลการ

สอบวัดระดับชาติแสดงคะแนนเฉล่ียความสามารถผลสัมฤทธิ์ทางการการเรียนและการพัฒนาการ

จากผลการสอบวัดระดับชาติ (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

   3. จุดเด่น 
    ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์

ของแต่ละระดับช้ันในระดับคุณภาพดี โดยมีการส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย ผู้เรียนมีการ
ประเมินความสามารถในการวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหาอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้าง
นวัตกรรม ผู้เรียนมีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารใน
ภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม ผู้เรียนมีผลการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม ผู้เรียนมีผลการประเมินทดสอบความสามารถผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการพัฒนาจากผลการสอบวัดระดับชาติ ในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า
ระดับประเทศทุกวิชา ผลการประเมินด้านคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
ผู้เรียนมีผลการประเมินด้านการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ในภาพรวม
อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม ผู้เรียนมีผลการประเมิน    ด้านสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต
สังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม  

  4. จุดควรพัฒนา 
 ผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง ผู้เรียนควรมีวินัยในตนเอง หลีกเล่ียงจากส่ิงยั่วยุ เช่น 
เกมส์ โทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะส่งผลต่อการปรับตัวของผู้เรียน ผู้เรียนควรมีวินัยในตนเอง ควรเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้แสดงออกชื่นชมผลงานของตนเองในด้านกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา กิจกรรม
นันทนาการ จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยส่งเสริมความมีระเบียบวินัย ปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงามให้แก่ผู้เรียน
ได้น าไปประพฤติปฏิบัติต่อไป 
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     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

1 มีเป้าหมายวิสยัทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   89 ดีเลิศ 

 1.1 ก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

 
 

  

 1.2ก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง เช่ือมโยงกับ
เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและต้นสังกัด 

 

 
  

 1.3ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม  

   

 1.4น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน  

   

 1.5 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน  

   

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   92 ยอดเย่ียม 

 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ      
 2.2มีการน าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ

ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง  
   

 2.3มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน  

   

 2.4สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา     
 2.5สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน

การวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา 

 

 
  

3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  89 ดีเลิศ 

 3.1 บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  

   

 3.2บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตร
ตามความต้องการของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 

 

 
  

 3.3บริหารจัดการเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง  

   

 3.4ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการ
สอนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

   

 3.5สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม  
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   85 ดีเลิศ 

 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ   

 
  

 4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ     
 4.3 น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนางาน

และการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 

  

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร 
ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 
  

 4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็น
แบบอย่างที่ดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 
  

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 
 

95 ยอดเย่ียม 

 5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย  

 
  

 5.2 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย  

 
  

 5.3จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็น
รายบุคคล และเป็นกลุ่ม  

 
  

 5.4จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
และมีความปลอดภยั  

 
  

 5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อม
ตามศักยภาพของผู้เรียน  

 
  

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน          การ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
 

87 ดีเลิศ 

 6.1ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

   

 6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

   

 6.3พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

   

 6.4ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

   

 6.5ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

   สรุปผลการประเมิน=           ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                                               จ านวนประเด็นพิจารณา 

  

 
หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 

***ค่าเป้าหมาย = จ านวนข้อการปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา 
 

 
 
 
 

 

 

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2  

1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

1. การบริหารจัดการศึกษา 

   โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ยึดหลักการบริหารเทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตาม

กระบวนการ PDCA กระบวนการ PLC และการบริหารแบบหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม 

และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท้ังครู ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยส่งเสริมให้

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ มีการก ากับ ติดตาม ให้งานบรรลุตามเป้าหมายต่าง ๆ และสร้างความ    

พึงพอใจให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง  

  1) คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้แทน

ครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิ 

  2) คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ ผู้แทนครู ผู้แทน

ผู้ปกครอง และผู้แทนผู้เรียน 

แปลผลการประเมินคุณภาพทีไ่ด้ 
ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข้อได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ข้อได้ระดับคุณภาพ ดี 
ปฏิบัติ 4 ข้อได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพทีไ่ด้ 
1.00 – 1.49 ระดับคุณภาพ     ก าลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคุณภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคุณภาพ      ดี 
3.50 – 4.49 ระดับคุณภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคุณภาพ      ยอดเย่ียม  
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  3) คณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน มีโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 งาน 

ได้แก่ งานการบริหารวิชาการ งานการบริหารงบประมาณ งานการบริหารงานบุคคล งานการ

บริหารทั่วไป 

 ผู้บริหารน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้เกิดความสะดวก

และทันต่อการใช้งานเร่งด่วนปรับปรุงระบบการติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานเพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนางาน โดยมีคณะกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครอง 

ชุมชนและผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา สถานศึกษา ร่วมคิดพิจารณาในการจัดท า

หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง ส ารวจความต้องการของชุมชนในการจัดการศึกษาหรือความ

ต้องการของท้องถิ่น  และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของครูและบุคคลากรท่ีเกี่ยวข้องของ

โรงเรียนทุกฝ่ายในการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน 

2. ผลการด าเนินงาน 

    โรงเรียนโชคชัยกระบี่ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์
ของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นชัดเจน ใน
การบริหารและจัดการศึกษาท่ีมีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกด้าน  ส่งเสริมศักยภาพครูและ
บุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  โดยมีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  พร้อมกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  สู่การเรียนการสอนในโรงเรียน  
เน้นการเรียนรู้อย่างมีความสุขของผู้เรียน พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานการศึกษา     โดยปลูกฝังให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี   มีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   มีทักษะในการ
คิดวิเคราะห์  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี  มีทักษะในการด ารงชีวิต  รักความ
เป็นไทยภาคภูมิใจในโรงเรียนและท้องถิ่นพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานซึ่งโรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบมีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในท่ีระดับคุณภาพ ดีเย่ียม และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึง
พอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  โรงเรียนได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามกรอบการด าเนินงานและการติดตามตรวจสอบโรงเรียนโชคชัยกระบี่ 
มีการก ากับ  ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม  ชัดเจน 
และทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมการก ากับติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานทุกระยะการนิเทศภายใน ด้านการเรียนการสอนของครู 
 



39 

 

 

 

2. จุดเด่น 
  ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ครูปรับปรุง
แผนการสอน และปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับศักยภาพผู้เรียน 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีส่วนร่วมในการก ากับติดตามผลด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ของสถานศึกษา และด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและต่อเนื่องครู ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปฏิบัติ
หน้าท่ีตามบทบาทอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้มากท่ีสุด 
 

3. จุดควรพัฒนา 
 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 
 2. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 3. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีการ
พัฒนาดียิ่งขึ้น สถานศึกษาควรวิเคราะห์ปัญหา และน าข้อค้นพบมาปรับปรุงพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
        

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 
ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ 

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

      
 
 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง 

   34 34 100 ยอดเย่ียม 

 1.2 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไป
จัดกิจกรรมได้จริง    34 34 100 ยอดเย่ียม 

 1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
ส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ  

   34 24 70.58 ดี 

 1.4ฝึกทักษะใหผู้้เรียนได้แสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอ
ผลงาน 

   34 34 100 ยอดเย่ียม 

 1.5สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้    34 34 100 ยอดเย่ียม 

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้       

 
 

 1.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้    34 30 88.23 ดีเลิศ 

 1.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การจัดการเรียนรู้    34 34 100 ยอดเย่ียม 

 1.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย    34 33 97.05 ยอดเย่ียม 

3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก        

 3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน 
โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก     34 34 100 ยอดเย่ียม 

 3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน 
ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

   34 34 100 ยอดเย่ียม 



41 

 

 

 

 
 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ ปฏิบัติ 
 

ไม ่
ปฏิบัติ 

4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

       

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ    34 28 83.5 ดีเลิศ 

 4.2 มีขั้นตอนโดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ 

   34 32 94.11 ยอดเย่ียม 

 4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องมี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล    34 29 85.29 ดีเลิศ 

 4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้    34 26 76.47 ดีเลิศ 

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

       

 5.1 และผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้    34 34 100 ยอดเย่ียม 

 5.2 น าข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง    34 31 91.17 ยอดเย่ียม 

สรุปผลการประเมิน =                            ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                จ านวนประเด็นพิจารณา 

  

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
วิธีค านวณ 

***ผลการประเมิน(ร้อยละ)  = 100x จ านวนครูผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
                                                                    จ านวนครูทั้งหมด  

แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเย่ียม  
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3  

1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

1. กระบวนการพัฒนา  
โรงเรียนโชคชัยกระบี่ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นการเปิด

โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อ
พัฒนาเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างของผู้เรียน ความ
ต้องการ ความถนัดและความสนใจ ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านกระบวนการ
กลุ่ม การเรียนรู้แบบโครงงาน การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง การออกไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภาย
ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน    โดยครูมีวิธีการกระตุ้นผู้เรียนท่ีหลากหลาย มีการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่าง
ครูกับนักเรียน มีการก าหนดเวลาในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ครูยังมีเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย มี
ส่ือเทคโนโลยีท่ีช่วยในการจัดการเรียนการสอน มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในระหว่างสอนโดยบูรณาการ
กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีการจัดโครงการและกิจกรรมท่ีช่วยสนับสนุนกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านการคิดโครงการเศรษฐกิจพอพียง โครงการ
พัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาส่ือและนวัตกรรม กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี โครงการและกิจกรรมต่างๆ ล้วนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกและลงมือปฏิบัติผู้เรียน
สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  2. ผลการด าเนินงาน 
  จากการด าเนินงานเพื่อพัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องและน าความรู้มาปรับใช้กับผู้เรียนเพื่อให้ทราบพัฒนาการของผู้เรียนจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
โดยทางโรงเรียนโชคชัยกระบี่ จะมีวิธีการประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การประเมินตามสภาพจริง 
การสังเกต การสัมภาษณ์  สังเกตพฤติกรรมในการร่วมกิจกรรม ใช้แบบทดสอบ การสร้างช้ินงานซึ่งอยู่ในรูปของ
แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน โดยประเมินผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 อยู่
ในระดับดีเยี่ยม ซึ่งประเมินได้จาก  ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐาน
ระดับช้ัน ผู้เรียนมีความสามารถตามสมรรถนะ 5 ด้าน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่งผล
ให้คุณภาพผู้เรียนเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
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 3. จุดเด่น 
ครูมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี

หลากหลาย จัดแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน มีความสามารถในการใช้และผลิตส่ือ ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน  มีการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  มีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการได้อย่าง
เหมาะสม  สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมระหว่างเรียนส่งผลให้ผู้เรียนได้รั บการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 
ได้รับการพัฒนาท้ังทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีความสามารถในการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ 
และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 4. จุดควรพัฒนา 

1. ครูควรจัดกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

2. ครูควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันอย่างเหมาะสม

และมีทักษะในการแก้ปัญหา 

3. ครูควรหากิจกรรมหรือวิธีการกระตุ้นผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนสนใจและมีความ

กระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น 

4. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ

จัดการเรียนการสอน และเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ 

5. ครูควรได้รับการพัฒนาในการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

6. ปรับปรุงห้องเรียนให้น่าอยู่และจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศท้ังภายในและภายนอกให้เรียนท่ีเอื้อต่อ
การจัดเรียนการสอน 
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 
1 

คุณภาพของเด็ก  90 

1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได้ ยอดเยี่ยม  
2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม  
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม  
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 

ยอดเยี่ยม  

5. โรงเรียนเพ่ิมเติมได้...   
มาตรฐานที่ 

2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ  91 

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทขอท้องถ่ิน ยอดเยี่ยม  
2. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม  
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม  
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

ยอดเยี่ยม  

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม  

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม  
7. โรงเรียนเพ่ิมเติมได้... -  

มาตรฐานที่ 
3 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  90 

1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม  
2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม  
3. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม  
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม  

5. โรงเรียนเพ่ิมเติมได้...   
สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย 

กรณีที่  1 ให้ใช้ฐานนิยม (Mode)  ให้ระดับคุณภาพในภาพรวม 
กรณีที่ 2 หากไม่มีฐานนิยม (Mode)  เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม ให้ใช้ ค่ากลาง ของระดับคุณภาพ ในที่น้ี คือ ดีเลิศ 

ยอดเย่ียม 
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หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 
 1 

คุณภาพของนักเรียน  95 

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน   

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ดีเลิศ  

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดีเลิศ  

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ  

4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดีเลิศ  

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ  

6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   

1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ  

2. ความภูมใิจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ  

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ  

4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดีเลิศ  

มาตรฐานที่ 
 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  95 

1. มีเป้าหมายวิสยัทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ  

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ  

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ  

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ  

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ  

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ  

7. โรงเรียนเพิ่มเติมได้...   

มาตรฐานที่ 
 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  94 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ  

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ  

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ  

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ  

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ  

6. โรงเรียนเพิ่มเติมได้...   

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย 
กรณีที่  1 ให้ใช้ฐานนิยม (Mode)  ให้ระดับคุณภาพในภาพรวม 
กรณีที่ 2 หากไม่มีฐานนิยม (Mode)  เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม ให้ใช้ ค่ากลาง ของระดับคุณภาพ ในที่น้ี คือ ดีเลิศ 

ดีเลิศ 
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3. จุดเด่น 
ระดับปฐมวัย 
คุณภาพของเด็ก 
1. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตดี  มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
2. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
3. มีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กหลากหลาย  ดูแลสุขภาพ พัฒนาการของเด็กๆ เช่น หน่วยงาน
สาธารณสุข 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้  ตามหน่วยการเรียนโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ 
2. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดทุกกิจกรรม 
3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ สามารถถ่ายทอดความคิดความรู้เหมาะสมกับวัย 
การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1.ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคลองกับพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและสนองผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร  
2 ครูมีการน าแผนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอน 
3. มีการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนาแผนการเรยีนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คุณภาพของผู้เรียน 
1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและพัฒนาตนเองโดยการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
2. พัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกการมีระเบียบวินยัในตนเองและเพื่อส่วนรวมของนักเรียนมากขึ้น เพื่อส่งผลให้
เกิดพฤติกรรมอย่างยั่งยืน 
3. บูรณาการการจัดกิจกรรมท่ีฝึกให้นักเรียนรู้จักกาวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ สู่ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้
4. จัดกิจกรรมท่ีสอดแทรกในเรื่องด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมทุกโครงการ 
5. จัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
6. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตส านึกให้นักเรียนมีจิตใจสาธารณะ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ครูปรับปรุงแผนการสอน และ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศักยภาพผู้เรียน 
2. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีส่วนร่วมในการก ากับติดตามผลด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
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และด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและ
ต่อเนื่องครู ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลให้มากท่ีสุด 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ครูมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย จัดแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน มีความสามารถในการใช้และผลิตส่ือ ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน 
2. มีการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  มีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการได้อย่าง
เหมาะสม 
3. สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมระหว่างเรียนส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง ได้รับการ
พัฒนาท้ังทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีความสามารถในการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และ
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

4.  จุดควรพัฒนา 
 ระดับปฐมวัย 
คุณภาพของเด็ก 
1.เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
3.การจัดช้ันเรียนควรให้มีจ านวนผู้เรียนให้พอเหมาะ ไม่มากจนเกินไป เพื่อครูผู้สอนจะได้ดูแลผู้เรียนอย่างท่ัวถึง 
ส่งเสริมเด็กเก่ง และซ่อมเสริมเด็กอ่อน ท้ังยังเป็นการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้อีกประการหนึง่ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูใน
การพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ คุณภาพของผู้เรียน 
2.จัดการอบรมพัฒนาความรู้ในงานท่ีรับผิดชอบให้มากขึ้น ก าหนดผู้รับผิดชอบงานให้ชัดเจน และติดตามข้อมูล 
3.ควรมีการประเมินผล ก ากับ ติดตามการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. มีการน าแผนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอน 
2.ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนทันทีเพื่อผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
3.ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก ไม่ยอมรับความความจริงในบางเรื่อง เช่น เด็ก
บกพร่องด้านการเรียนรู ้
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คุณภาพของผู้เรียน 
1. ผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง ผู้เรียนควรมีวินัยในตนเอง หลีกเล่ียงจากส่ิงยั่วยุ เช่น เกมส์ 
โทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะส่งผลต่อการปรับตัวของผู้เรียน 
2. ผู้เรียนควรมีวินัยในตนเอง ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกชื่นชมผลงานของตนเองในด้านกจิกรรม ศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา กิจกรรมนันทนาการ 
3. จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยส่งเสริมความมีระเบียบวินัย ปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงามให้แก่ผู้เรียนได้น าไปประพฤติปฏิบัติ
ต่อไป 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีการพัฒนาดียิ่งขึ้น สถานศึกษา
ควรวิเคราะห์ปัญหา และน าข้อค้นพบมาปรับปรุงพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ครูควรจัดกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
2. ครูควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน อย่างเหมาะสม
และมีทักษะในการแก้ปัญหา 
3. ครูควรหากิจกรรมหรือวิธีการกระตุ้นผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนสนใจและมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น 
4. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอน  และเลือกเรียนตามความถนัด  ความสนใจ 
5. ครูควรได้รับการพัฒนาในการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
6. ปรับปรุงห้องเรียนให้น่าอยู่และจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศท้ังภายในและภายนอกให้เรียนท่ีเอื้อต่อการจัด
เรียนการสอน 

5.  แนวทางการพัฒนา 

1.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ
สอน 

2.  สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ได้รับการพัฒนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อน าความรู้ไปจัดการเรียนการสอน 
4.  ครูมีวิธีการประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อน าผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตาม

สภาพจริง 
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5.  มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ และน าผลการ
นิเทศไปพัฒนาปรับปรุงเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 
6. ความต้องการช่วยเหลือ 

1.  ส่งเสริมครูให้ได้รับการอบรมและพัฒนาในทุก ๆ ด้าน 
2.  จัดท าข้อสอบให้ได้มาตรฐานการเรียนรู้ที่สามารถประเมินผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
3.  จัดครูสอนให้ตรงวิชาเอกท่ีโรงเรียนต้องการและจ าเป็น มีจ านวนพอเพียงเหมาะสม 
4.  จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 

 
ภาคผนวก    

1. มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
3. ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.(รอบ 2 –รอบ4) 
4. ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 

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

สืบเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 

การศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดย

ก าหนดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้ อง

ด าเนินการเป็นระบบ ต้ังแต่การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินตนเองและการน าผลการประเมินไปใช้ในการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี ตลอดจนรายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและรองรับ

การตรวจสอบติดตามคุณภาพของสถานศึกษาจากภายนอกทุกระดับ  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจึงเป็น

จุดเริ่มต้นของการพัฒนาทุนมนุษย์ต้ังแต่วัยเรียนและเป็นเป้าหมายส าคัญท่ีสุดท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนใน

สถานศึกษาต้องรับรู้ และปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมาย คือมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนด

และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาท่ีเกิดขึ้น  

โรงเรียนโชคชัยกระบี่  ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับ

ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน จึงได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการเทียบ

คุณภาพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย 

 มาตรฐานท่ี 1.  คุณภาพผู้เรียน  

มาตรฐานท่ี 2.  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 มาตรฐานท่ี 3.  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 ดังนี้เพื่อให้การด าเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นไปในทิศทางเดียวกัน    

จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวไป 

            ลงช่ือ      

        นางจันทนา   สันติวรวงศ์ 

                                            วันท่ี 5 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562 
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ประกาศโรงเรียนโชคชัยกระบี่ 

เร่ือง การก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 

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

 

  เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนโชคชัยกระบี่จึงได้

ก าหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนและค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2562 ไว้ดังต่อไปนี้ 

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 

 

    ประกาศ ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

                   

 ลงช่ือ 

 (นางจันทนา   สันติวรวงศ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนโชคชัยกระบี่ 
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ประกาศค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนโชคชัยกระบี ่

 

มาตรฐานที่ รายงาน 
ค่าเป้าหมายรายปี (ระดับคุณภาพ) หมายเหตุ 

2560 2561 2562 2563 2564  
1 คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ดี ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเย่ียม  
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ

ผู้เรียน 
ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

 

1.3 อัตลักษณ์ผู้เรียน  
การเรียนดี มีคุณธรรม  
มารยาทงามตามวิถีไทย 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
 

2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ดี ดีเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
 

2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
 

2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ดี ดีเย่ียม ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
 

2.3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายและร่วมกันรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 

ดี ดีเย่ียม ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

 

2.4 การก ากับติดตามประเมินผล การ
บริหารและจัดการศึกษา 

ดี ดีเย่ียม ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
 

3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดี ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
 

3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอน
ท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
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มาตรฐานที่ รายงาน 
ค่าเป้าหมายรายปี (ระดับคุณภาพ) หมายเหตุ 

2560 2561 2562 2563 2564  
3.2 การมีกระบวนการเรียนการสอน

ท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียน  ทุกคนมี
ส่วนร่วม 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ยอดเย่ียม 
 

3.3. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยง
กับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

ดี ดี ดีมาก ดีมาก ยอดเย่ียม 
 

3.4 การตรวจสอบและประเมินความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 

ดี ดี ดีมาก ดีมาก ยอดเย่ียม 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา 

 

น้ าหนัก

คะแนน 

 

คะแนน  

ที่ได้ 

 

ระดับ

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งช้ีท่ี 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.48 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.56 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.20 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.18 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 14.84 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 9.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.30 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.83 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและ 
               วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ 
                 ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน 
                 และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา             

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 90.39 ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ต้ังแต่ 80  คะแนนขึ้นไป                                       ใช่       ไม่ใช่ 

 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย  10  ตัวบ่งชี้ จาก  12  ตัวบ่งชี้                   ใช ่      ไม่ใช ่

 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน                  ใช ่      ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา            ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  ประถมศึกษา 

 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน  
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งช้ีท่ี 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.48 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.56 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.20 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.18 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 14.84 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งช้ีท่ี 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและ 

               วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ 

                ของสถานศึกษา 
5.00 5.00 

 

ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งช้ีท่ี 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งช้ีท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.30 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งช้ีท่ี 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา             

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
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กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งช้ีท่ี 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งช้ีท่ี 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น

สังกัด 

5.00 4.83 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 90.39 ดีมาก 
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ค าสั่งโรงเรียนโชคชัยกระบี่ 
ท่ี 10 / 2563 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 
ปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

……………………………………………………………… 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับแก้ไขปรับปรุง พุทธศักราช 2545 และ 2553 
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และ
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ.2553 หมวด 2 การประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกหลัก
ในการขับเคล่ือน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกโรงเรียนโชคชัยกระบี่ จึงแต่งต้ังบุคคลในท้ายค าส่ังนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แล้วเสร็จ 
ดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

  1.1 นายประมวล  เบ็ดเสร็จ ผู้ท าการแทนผู้รับใบอนุญาต   ประธานกรรมการ 

  1.2 นางจันทนา  สันติวรวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 

1.3 นางมณีรัตน์  ปรียวาณิชย์    กรรมการ  

1.4 นายวิญญู  สอสุทธิเมธ    กรรมการ 

  1.5 นางสาวรัศมี  รักภักดี     กรรมการ 

  1.6 นางสุพรรณี  พุ่มเกล้ียง    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา แก่คณะกรรมการการด าเนินงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
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2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 

  2.1 นางสาวจุรีรัตน์ นาคสวาสด์ิ  ประธานกรรมการ 

  2.2 นางวายุร ี ทวีรัตน์   กรรมการ 

  2.3 นางจิตจาริน  แก้วฟ้า   กรรมการและเลขานุการ 

 3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 

  3.1 นายสุทัด  เซี่ยค่ี   ประธานกรรมการ 

  3.2 นางปราณี  จันทร์ศรีนวล  กรรมการ 

  3.3 นางสาวชนินดา ช านาญดง  กรรมการ 

  3.4 นางสาวชลลดา เอ่งฉ้วน   กรรมการ 

  3.5 นางสาวพัชรีย์ พงศ์สุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าท่ีดังนี้ 

  1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

  2. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา 

  3. เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ จากตัวแทนในคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในโรงเรียน และท าหน้าท่ีตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

  4. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร

การศึกษาประกอบด้วย 8 ประการ คือ 

   1.) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

   2.) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

   3.) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

   4.) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

   5.) จัดให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

   6.) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

   7.) จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

   8.) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของสถานศึกษา 
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4. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปฐมวัย (SAR) ปีการศึกษา 2562 

  4.1 นางกรณภา  ไชยบุญ   ประธานกรรมการ 

  4.2 นางสาวสิริกาญจน์ โกเลบีออสกี  กรรมการ 

  4.3 นางนภาพร  เอ่งฉ้วน   กรรมการ 

  4.4นางสาวอรทัย  อุดมศรี   กรรมการ 

  4.5 นางณัฐนิชา  แสงอรุณ  กรรมการ 

  4.6 นางจิรัชยา  เจริญฤทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 

 5. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน (SAR) ปีการศึกษา 2561 
ประกอบด้วย 
  5.1 นายวุฒิชัย  พิมช่างไม ้ ประธานกรรมการ 

  5.2 นางสาวอรอนงค์ สันสะท้าน  กรรมการ 

  5.3 นางสาวสิรินาถ มาศโอสถ  กรรมการ 

  5.4 นางสาวบุญฑริกา ดวงจิตร   กรรมการ 

  5.5 นางพรทิพย ์ ดอร์ส   กรรมการ 

  5.6 นายอ านวย  หนูสอน   กรรมการ 

  5.7 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พัฒน์ ภารกุล   กรรมการ 

  5.8 นางสาวยุพิณ ส าแดง   กรรมการ 

  5.9 นายสมมาตย์  ศิริสวัสด์ิ   กรรมการและเลขานุการ 

  5.10 นางสาวสุธิดา จูฑามาตย์  ผู้พิมพ์/จัดท ารูปเล่ม 

 มีหน้าท่ีด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 

2560 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้

คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน 

ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงท่ีสุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน 1 เล่ม ภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 

 ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษา

สู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ส่ัง ณ วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ.2563 

     (นางจันทนา   สันติวรวงศ์)               

ผู้อ านวยการโรงเรียนโชคชัยกระบี่ 


