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ตอนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
๑. ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียน อนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ ตั้งอยู่เลขท่ี ๑๗๓ หมู่ที่ ๒ ต ำบล หนองป่าครั่ง อ ำเภอ เมืองเชียงใหม่ 
จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๑๗-๘๑๐ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๘๘๕๕-๒๖๑
โทรสำร ๐๕๓-๑๑๗๘๑๐  
E-mail: npk_kindergarten2@hotmail.com 
Website : www.facebook.com/NPK2kindergarten 
สังกัด กองการศึกษา เทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
เปิดสอนระดับช้ัน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๓ จ ำนวน ๔ ห้องเรียน 
โรงเรียนมีเนื้อที ่๑,๐๔๗ ตารางเมตร 

 
ประวัติของสถำนศึกษำ 

  โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง
ชั้นอนุบาลปีที่  ๓ สั งกัดกองการศึกษา เทศบาลต าบลหนองป่ าครั่ ง  กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่ น 
กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ๒ ถนนเชียงใหม่- สันก าแพง ต าบลหนองป่าครั่ง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นโดยความต้องการของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล และความเห็นชอบของสภา
เทศบาลต าบลหนองป่าครั่งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ในสมัยของ นายสมคิด  เลิศเกียรติด ารงค์  ด ารงต าแหน่ง
นายกเทศมนตรีต าบลหนองป่าครั่ง โดยใช้งบประมาณของเทศบาลสร้างอาคารเรียนจ านวน ๑ หลังเป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น (คสล.) อาคารเรียนชื่อว่าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถใช้งบประมาณการก่อสร้างจ านวน ๓,๔๙๕,๐๐๐บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ได้
ท าพิธี เปิดอาคารเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยนายสมคิด  เลิศเกียรติด ารงค์ 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองป่าครั่ง  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

  ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรยีนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด จ านวน ๙๑ คน มี
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน ๑ คน ครูผู้สอน จ านวน ๖ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน เจ้าหน้าที่การเงิน ๑ คน 
นักการภารโรง ๑ คน และแม่บ้าน ๑ คน นักเรียนที่เข้ารับการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีภูมิล าเนาอยู่ในต าบล
หนองป่าครั่งและละแวกใกล้เคียงโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ มีบทบาทหน้าที่ให้การจัดการศึกษาแก่นักเรียน
ระดับชั้นปฐมวัย เพื่อพัฒนาผูเ้รียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  สติปัญญา มีความรู้คุณธรรม จริยธรรมและการ
ด าเนินชวีิตในสังคมอย่างเป็นสุขภายใต้ปรัชญา “สร้างเสริมสุขภาพ  คู่คุณธรรม น าสู่การเรียนรู้” 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/NPK2kndergarten
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แผนผังบริเวณโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เสาธง 

พระพุทธรูป 

มุมผู้ปกครอง 

มุมข่าวสาร/ ประชาสัมพันธ์ 

บ่อทราย 

อ่างล้างมือ/ 
แปรงฟัน 

มุมธรรมชาติศึกษา 

มุมเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ทางเข้า 

ห้องน้ า (ช้ันบน-ช้ันล่าง) 

สนามหญ้า 

เครื่องเล่นสนาม 

ช้ันบน-ห้องเรียน อ.๒ 
ช้ันล่าง-ห้องเรียน ตอ. 

ช้ันบน-ห้องเรียน อ.๓/๒ 
ช้ันล่าง-ห้องเรียน อ.๑ 

ช้ันบน-ห้องเรียน อ.๓/๑ 
ช้ันล่าง-ห้องพัฒนาการ 

บันได 

ช้ันบน–ห้องธุรการ 
 
ช้ันล่าง–โรงอาหาร 

 

มุมอาเซียน 

มุมเศรษฐกิจพอเพียง 

อ่างล้างมือ 

ห้อง
ผู้อ านวยการ 

ทางเข้า 

มุมธรรมชาต ิ

ศึกษา 

เครื่องเล่นสนาม 

มุมผักสวนครัว 

รั้วกินได้ 
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ นางเพ็ญศรี  รัตตนิทัศน์ วิทยฐำนะ ช านาญการพิเศษ 

วุฒิกำรศึกษำสูงสุด   ปริญญาโท สำขำ การบริหารการศึกษา 

ด ำรงต ำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน 

เป็นเวลำ ๕ ปี 
 
๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
 3.1  ข้าราชการครู/พนักงานครู 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอน 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จ านวนครั้ง
และชั่วโมง
ที่เข้ารับการ
พัฒนา/ปี 

๑ นางอาจารี  บวัหลวง ๓๓ ๖.๙ ครู คศ.๒ ศษ.ม. การวัดและ
ประเมินผล
การศึกษา 

ปฐมวัย 45 

๒ นางสาวเรณา  ไชยศรี ๓๘ ๖.๙ ครู คศ.๑ คบ. ประถม 
ศึกษา 

ปฐมวัย 78 

๓ นางสาวกาญจนา อุตมะแก้ว ๓๙ ๕.๑๑ ครู คศ.๑ ศษ.ม. การบริหาร
ศึกษา 

ปฐมวัย 54 

4 นางรัชนู  นันติแสง ๓๔ ๕.๙ ครู คศ.๑ ศษ.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย 72 

5 นางฉันทวรรณ  มอยไข ๕๒ ๕.๔ ครู คศ.๑ คบ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย 42 

6 นางนงคราญ  สุรินทร์ฤทธิ ์ ๔๔ ๔.๖ ครู คศ.๑ ศษ.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย 54 

  
 

 3.2  พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ ต าแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าท่ี จ้างด้วยเงิน 
๑ นางสาวปฏิมา   

คนแคล้ว 
(ช่วยราชการ) 

๓๖ บุคลากร
สนับสนุนการ

สอน 

บช.บ. ภาษา 
อังกฤษธุรกิจ 

การเงิน กรมฯ 

๒ นางสาวจไุรรัตน์  
ด าสุวรรณ 

๓๘ พนักงานจา้ง
ทั่วไป 

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป ธุรการ เทศบาล 

๓ 
 

นางสาวศุภานิช  
อินทร์เรือง 

๔๖ ลูกจ้างตาม
โครงการ 

ม.๖ - แม่บ้าน เทศบาล 

๔ นายอัมรินทร์ ๓๖ พนักงานจา้ง ป.๖ - นักการ กรมฯ 
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เททิน ทั่วไป ภารโรง 
 
 3.4  สรุปจ านวนบุคลากร 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ ากว่า 
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

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

รวม - - ๑ - ๑ 
2. ครูผู้สอน - - - - - 

- ข้าราชการ/พนักงานคร ู - ๔ ๒ - ๖ 
- พนักงานจ้าง(สอน) - - - - - 
- อื่นๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม - ๔ ๒ - ๖ 
3. บุคลากรสนับสนุน      

- พนักงานจ้างตามภารกจิ - ๑ - - ๑ 
- พนักงานจ้างทั่วไป - ๑ - - ๑ 
- ลูกจ้างประจ า ๑ - - - ๑ 
- ลูกจ้างตามโครงการ ๑ - - - ๑ 

รวม ๒ ๒ - - ๔ 
รวมท้ังสิ้น ๒ ๖ ๓ - ๑๑ 

 

 ครปูฐมวัย       จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก      จ านวน ๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด      จ านวน ๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์    เท่ากับ ๓๕ ชั่วโมง : สัปดาห์   
 
๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๙๑ คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ านวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
  อ.๑ ๑ ๑๕ ๑๕ ๓๐ ๓๐ 

  อ.๒ ๑ ๑๒ ๒๐ ๓๒ ๓๒ 

  อ.๓ ๒ ๑๘ ๑๑ ๒๙ 2๙ 

รวมทั้งสิ้น 4 ๔5 4๖ 9๑ 22.5 
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จ านวนเด็กพิเศษในโรงเรียน  จ านวน - คน 

อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล = 1 :15เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
 

ที ่ รายการ 
จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

๑. จ านวนนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแล
ตนเองให้มีความปลอดภัย 

9๑ 100 

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

9๑ 100 

๓. จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม - - 
๔. จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - - 
๕. จ านวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ - - 
๖. จ านวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - - 
๗. จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน) - - 
๘. จ านวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ - - 
๙. จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น - - 

๑๐. จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร ปฐมวัย 2๙ 100 
  ประถมศึกษา - - 
  มัธยมศึกษาตอนต้น - - 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย - - 

๑๑. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬา 
และนันทนาการ ทั้งในและนอกหลักสูตร 

9๑ 100 

๑๒. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 9๑ 100 
๑๓. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 9๑ 100 
๑๔. จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกโรงเรียน 9๑ 100 
๑๕. จ านวนนั กเรียนที่ มีบั นทึ กการเรียนรู้ จากการอ่านและบันทึ กการสืบค้น 

จากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
๙๑ ๑๐0 

๑๖. จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการสื่อสารตามที่ก าหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

- - 

๑๗. จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

- - 

๑๘. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการแก้ปัญหา
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

- - 

๑๙. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต 
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

- - 

๒๐. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี 
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

- - 

หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด  
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๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  
ที ่ รายการ จ านวน 
๑. อาคารเรียน 1 หลัง 
๒. อาคารประกอบ - 
๓. ห้องน้ า/ห้องส้วม 13 ห้อง 
๔. สระว่ายน้ า - 
๕. สนามเด็กเล่น 2 สนาม 
๖. สนามกีฬา - 

 
๖. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณรายรับรายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 (ปีงบประมาณล่าสุด) 

รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

ก. รายได้ท่ีจัดหาเอง 
   1.  เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ 
   2.  เงินที่ได้จากการรับจ้างและท่ีได้จากการจ าหน่ายสิ่งของ 
   3.  เงินที่ได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ 
   4.  เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบ ารุงการศึกษา 
   5. เงินที่ได้จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้นได้รับ 
ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา  
   6. เงินที่ได้จากจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินบุคคล ได้รับประโยชน์ 
จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา 
   7. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา 
   8. รายได้อ่ืน ๆ 

 
๑,๖๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๓,๑๗๕.๙๕ 

 

ข. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง 
    งบประมาณให้สถานศึกษา และเงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน 
    1.  เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง 
        งบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ของ 
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 

 
 

๒๘๒,๔๕๘ 
 

 
 

๑๘๙,๙๗๒ 

 2.  เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตั้ง
งบประมาณให้สถานศึกษา 
 2.1เงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน,ค่าใช้จ่าย

ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา, ระบบอินเทอร์เน็ต
โรงเรียน,  ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน, ในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน, ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดของสถานศึกษา, ในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซยีน, ในการซ่อมแซมอาคารเรียนฯลฯ 

 
 

๘๘๒,๘๐๐ 

 
 

๗๖๒,๑๕๑.๑๔ 
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รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

2.2 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  

2.3  เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน) 

  

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

๒๕๔,๗๐๐ 
 

๑๕๓,๐๐๐ 
- 

๒๗,๐๐๐ 
๑๘,๐๐๐ 
๑๘,๐๐๐ 
๓๘,๗๐๐ 

๒๔๖,๐๓๘ 
 

๑๔๘,๔๔๓ 
- 

๒๗,๐๐๐ 
๑๗,๙๘๓ 
๑๘,๐๐๐ 
๓๔,๖๑๒ 

ค.  เงินอื่นๆ (ระบุ)   

รวม ๑,๔๑๙,๙๕๘ ๑,๒๐๒,๙๓๗.๐๙ 
หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาในปีงบประมาณล่าสุด 
 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย     จ านวน ๑๕๗,๙๔๑.๕๙ บาท 
 เงินรายได้สะสม เมื่อวันที่ 30  กันยายน พ.ศ. 255๙  จ านวน ๒๘๐,๑๘๓.๔๙ บาท 
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๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
7.1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นพื้นที่ราบแหล่งอาศัยหนาแน่น มีประชากรประมาณ 

๖,๙๘๗ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ แหล่งเรียนรู้  เช่น วัด ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย อาชีพ
หลักของชุมชน คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ 
ประเพณีตามพุทธศาสนา 

7.2  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ อาชีพหลัก คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี 

7.3  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โอกาส 

สถานศึกษาอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ และแหล่งเศรษฐกิจ และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน 
ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ข้อจ ากัด 
ผู้ปกครองบางส่วนยังขาดความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และนักเรียนพักอาศัยอยู่ใกล้

แหล่งที่มีความเสี่ยงต่อพฤติกรรม เช่น ร้านขายสุรา ร้านเกม เป็นต้น 

 
๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕46โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางดังนี้ 
 
 8.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

กิจกรรม 

เวลำเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 
อนุบำล ๑ อนุบำล ๒ อนุบำล ๓ 

ชั่วโมง/ปี ร้อยละ ชั่วโมง/ปี ร้อยละ ชั่วโมง/ปี ร้อยละ 

เคลื่อนไหวและจังหวะ ๖๖ ๑๕ ๖๖ ๑๕ ๖๖ ๑๕ 

สร้างสรรค ์ ๖๖ ๑๕ ๖๖ ๑๕ ๖๖ ๑๕ 

เสรี ๑๐๐ ๒๒ ๑๐๐ ๒๒ ๑๐๐ ๒๒ 

เสริมประสบการณ์ ๑๐๐ ๒๒ ๑๐๐ ๒๒ ๑๐๐ ๒๒ 

กลางแจ้ง ๖๖ ๑๕ ๖๖ ๑๕ ๖๖ ๑๕ 

เกมการศึกษา ๕๐ ๑๑ ๕๐ ๑๑ ๕๐ ๑๑ 

รวม ๔๔๘ ๑๐๐ ๔๔๘ ๑๐๐ ๔๔๘ ๑๐๐ 
 

จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้เรียนต่อปีเท่ากับ     ๔๔๘    ชัว่โมง 

การเรียนรู้ที่เน้นเป็นพิเศษ คือ เน้นการเรียนตามศักยภาพของสมองของผู้เรียน 

สาระการเรียนรู้ ได้แก่ ประสบการณ์ส าคัญ และสาระที่ควรเรียนรู้ ๔ สาระ ดังนี ้
  ๑) เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

  ๒) เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 

  ๓) ธรรมชาติรอบตัว 

  ๔) สิ่งตา่งๆรอบตัวเด็ก 
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๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 9.1 ห้องสมุดมีพ้ืนที่ขนาด 24 ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจ านวน  ๒,๐๕๖ เล่ม มเีครื่องคอมพิวเตอร์
ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จ านวน 6 เครื่อง  

9.2  ห้องปฏิบัติการทั้งหมด 1 ห้อง จ าแนกเป็น  
1) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน 1 ห้อง 

 9.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จ านวน ๑๒ เครื่องจ าแนกเป็น 
  1)  ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน 5 เครื่อง 
  2)  ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน 1 เครื่อง 
  3)  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(ส านักงาน) จ านวน ๖ เครื่อง 
 9.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 
๑. 
๒. 
3. 
4. 
5. 
๖. 
๗. 

ห้องสมุด 
ห้อง IBM KidSmart 
มุมพืชผักสวนครัว 
มุมอาเซียน 
สวนเศรษฐกิจพอเพียง 
มุมเศรษฐกิจพอเพียง 
มุมถวายความอาลัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 

ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ภาคเรียนที่ ๑ 
ภาคเรียนที่ ๒ 

 
 9.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 
๑. 
๒. 
3. 
4. 
5. 
๖. 
7. 
๘. 
๙. 

๑๐. 

วัดบวกครกน้อย 
โรงพยาบาลเทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวกครกน้อย 
โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาเชียงใหม่ 
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ 
พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ Art in Paradise 
ส านักงานเทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง 
โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 
ลานเอนกประสงค์หลังโรงพยาบาลเทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง 

ตลอดปกีารศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

1 
1 
1 
1 
๑ 
1 
1 
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 9.5 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ให้ความรู้เรื่อง จ านวนครั้ง/ปี 

๑. 
๒. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

๑๐. 

พระครูกฤษฎา 
นางสาวณัฎฐ์วรัช  เพชรทอง 

นายวัลลภ  มหาวรรณ ์

นางวัชราภรณ์  วัตรสุข 

นางอารีย์  นันทชัย 
นางสุพรพันธ์  มงคลธารณ์ 
นางบุญทอง ไชยปัญโญ 
ร.ต.สมเพชร ตนเล็ก 
อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษา
จาก Faculty of Dentistry Niigata 
University Tohoku University และ 
Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

นาฏศิลป์ 
กลองสะบัดชัย/ โขน 

หลักสูตรสถานศึกษา/ นวัตกรรม 

พับกระดาษ 

สานกล่องนม 

ไม้เสียบเงิน 

ยาเสพติด 

สุขภาพ 

 
การดูแลฟัน 

2 
40 
40 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

๑ 

 
๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑๐.๑ ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วนัที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นักเรียน 
ด.ช.ปรัชญ์วรกิตติ์ จันทรุทัยณัช 

 
รางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 mini 
mister การประกวด Prince & Princess 
Thailand 2016รอบภูมิภาค เชียงใหม่/ 
ภาคเหนือวันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๕๙  
ณ คุ้มขันโตก 

 
Prince & Princess Thailand 
2016 

ด.ช.ปรัชญ์วรกิตติ์ จันทรุทัยณัช รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2การประกวด
เด็กน้อยคนเก่งวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ 

คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ด.ญ.กัญญาวีร์  ด าสุวรรณ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันเล่า
นิทานสตาร์ฟิช ครั้งที่1 Starfish 
storytelling contest วันที่ ๑๐ มีนาคม 
๒๕๖๐ 

โรงเรียนบ้านปลาดาว 

ด.ช.นรินทร์  ฆ้องเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขันเล่า
นิทานสตาร์ฟิช ครั้งที่1 Starfish 
storytelling contest วันที่ ๑๐ มีนาคม 
๒๕๖๐ 

โรงเรียนบ้านปลาดาว 
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๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีท่ีผ่านมา ปีการศึกษา 255๘ 
 ๑๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศกึษาระดับปฐมวยั 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายใน 

ค่าเฉลี่ย 
 
* 

ระดับ
คุณภาพ 

** 

สรุปผลการ
ประเมิน 

*** 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที ่๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่๒  ผู้บริหารสถานศึกษา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู้น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่๓  สถานศึกษามีจ านวนเด็กมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๔   สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๕  สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่

เป็นมาตรการเสริม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา    
มาตรฐานที ่๙  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๑๐ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเหมาะสมตามวัย 4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๑๑ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม เหมาะสมตามวัย      5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๑๒ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๑๓ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๑๔ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ปกครองและชุมชน 
4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

 4.79 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
  

* ให้ระบุค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้  
**  ให้ระบุระดับคุณภาพได้แก่ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง และ ต้องปรับปรุง ตามผลประเมิน 
***  ให้ระบุสรุปผลการประเมิน ได้แก่ ได้มาตรฐาน และ ไม่ได้มาตรฐาน 
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๑2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
๑2.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕   เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 27.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 14.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 3.75 ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  ผลการด า เนิน งาน โครงการพิ เศษ เพื่ อส่ งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 87.25 ดี 
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 87.25 คะแนน  มีคุณภาพระดับ ดี 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง        ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ....................................................................... .................................................. 

ข้อเสนอแนะ  
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

๑. สถานศึกษาควรประสานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประเมินผลกิจกรรมการ
ตรวจสุขภาพเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย กิจกรรมอาหารกลางวัน หน่วยงานศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ ประเมินผลการจัดกิจกรรมมารยาทไทย กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นให้รองรับและ
สอดคล้องความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ สุขภาพดี มีมารยาทงาม เพ่ือเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนให้มี
การรู้จักและยอมรับ 
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๒. สถานศึกษาควรส่งเสริมกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง การออกก าลังกาย การฝึกทักษะด้าน
มารยาทไทย การคัดเลือกเด็กเป็นตัวแทนส่งเข้าประกวดแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียนอนุบาลจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม
อนุบาลโรงเรียนเครือข่ายเอกชน ในระดับจังหวัดต่อไป 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
๑. สถานศึกษาควรก าหนดแนวทางการปฏิบัติด้านความปลอดภัยในแต่ละปีการศึกษาให้มีความชัดเจน 

ในรูปการจัดท าแผนป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ควรมีมาตรการระบุการ
ป้องกันความปลอดภัยไว้ครบทุกด้าน โดยมุ่งเน้นให้ครูทุกคนปฏิบัติและแจ้งให้ผู้ปกครองเข้าใจ มีการขอความ
ร่วมมือจากชมรมผู้ปกครอง ช่วยตรวจสอบและเป็นคณะกรรมการดูแลด้านความปลอดภัยและดับไฟเพ่ิมเติมเพ่ือ
ป้องกันเหตุการณ์ฉุกเฉินในอนาคต 

๒. สถานศึกษาควรเติมแต่งแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในพ้ืนที่จ ากัดให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นแสงแดดจะ
ส่องเข้าถึง จะท าให้มีไม้ดอกไม้ประดับอย่างหลากหลาย เพ่ือให้ครูสามารถจัดท าโครงงานส ารวจชื่อดอกไม้ ไม้
ประดับ ซึ่งถือเป็นการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติศึกษาในสถานศึกษา 

๓. สถานศึกษาควรประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้
เทคโนโลยีเป็นสื่อการสอน เด็กเกิดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดเป็นพ้ืนฐานได้ดี และเรียนรู้อย่างสนุกสนาน 
และให้ความส าคัญต่อบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีประกอบการสอน ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อมัลติมีเดียสู่การเรียนการสอน สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
ในทศวรรษที่ ๒ 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. ครูควรพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ให้เด็กเลือกท างานที่ตนเอง

ถนัด สนใจ การจัดโอกาสให้เด็กสื่อสารความคิดและประสบการณ์ การทบทวนความรู้ การแสดงออกทางความคิด
สร้างสรรค์อย่างอิสระ ด้วยการใช้เทคนิคการถามการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะให้โอกาสเด็กเป็นผู้น า 
ผู้ตาม การวางแผนและจัดระบบการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับมาตรฐานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มี
การติดตาม บันทึก และประเมินพัฒนาการเด็ก ด้วยวิธีการที่หลากหลาย อย่างสม่ าเสมอและมีความต่อเนื่อง 

๒. สถานศึกษาควรพัฒนาครูโดยการอบรมสัมมนาเทคนิคกระบวนการถ่ายทอดประสบการณ์โดยใช้เพลง
หรือเกมเปลี่ยนบ่อยๆ มีการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ให้มีความหลากหลายและวิธีการศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเองจากเอกสารทางวิชาการ การศึกษาทางไกลกับรายการโทรทัศน์ครูไทย การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต การ
ปรึกษาหารือกับครูฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอนด้วยกัน การสังเกตการณ์สอนของวิทยากรบุคคลภายนอกในกิจกรรมพล
ศึกษา และนาฏศิลป์จัดท าบันทึกองค์ความรู้ที่ศึกษาด้วยตนเองเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บริหาร เดือนละ ๑ 
ครั้ง 

๓. ครูควรให้ความส าคัญต่อความสัมพันธ์กับเด็ก ในการแสดงออกจากท่าทางที่ให้ความรัก น้ าเสียงที่ครู
พูดกับเด็ก การโอบกอดและการให้ค าชมเชย เมื่อเด็กปฏิบัติงานที่มอบหมายเสร็จเรียบร้อย 

 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 14 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
๑. สถานศึกษาเป็นโรงเรียนที่ตั้งใหม่ ควรใช้ผลการประเมินตนเองในแต่ละปีการศึกษาเป็นข้อมูลในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน โดยให้ความส าคัญของการปฏิบัติกิจกรรมรองรับตัว
บ่งชี้อย่างสม่ าเสมอและมีความต่อเนื่อง 

๒. สถานศึกษาควรประสานงานหน่วยงานต้นสังกัดให้ปรับเกณฑ์การประเมินตรวจสอบระบบการประกัน
ภายใน ในรูปแบบการให้คะแนน เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ของกฎกระทรวงฯ เป็นมาตรฐานเหมือนเกณฑ์
การตรวจสอบหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการประเมินตรวจสอบในรูปแบบตัดสินเป็นคะแนน 

๓. สถานศึกษาควรพิจารณาโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2556 ที่มีลักษณะเหมือนกัน
ให้หลอมรวมเป็นโครงการประเภทเดียวกัน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนและเหมาะสมกับจ านวนครูที่มีอยู่ 
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ตอนที่ ๒ 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีของสถานศึกษา 
 
๑.  การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่ายโดยแบ่งเป็น ฝ่าย
บริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารบุคคล และฝ่ายบริหารงานทั่วไปผู้บริหารยึดหลักการ
บริหาร/เทคนิคการบริหารแบบหลักการบริหารแบบ PDCA และการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วน 
    

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นำยกเทศมนตรีต ำบลหนองป่ำคร่ัง 
นำยสมคิด  เลิศเกียรติด ำรงค์ 

 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
นำงเพ็ญศรี  รัตตนิทัศน์ 

 
 

ชมรมผู้ปกครอง 

ปลัดเทศบำลต ำบลหนองป่ำคร่ัง 
นำยชฎลิพงษ์  จ ำเดิมเผด็จศึก 

ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
นำยเดมิตร  จับจันทร์ 

ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร 
นางอาจารี  บัวหลวง 
นางสาวเรณา  ไชยศร ี

 

ฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ 
นางสาวกาญจนา  อุตมะแก้ว 

นางสาวปฏิมา  คนแคล้ว 
นางสาวจุไรรัตน์ ด าสุวรรณ 

 

ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 
นางรัชนูนันติแสง 

นางฉันทวรรณมอยไข 
 
 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
นางนงคราญ  สุรินทร์ฤทธ์ิ 
นางสาวศุภานิช  อินทร์เรือง 

 

- งานหลักสูตร 
- งานวัดผลประเมินผล 
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 
- งานสารสนเทศ 
- งานห้องสมุด 
- งานวิจัยในช้ันเรียน 

- งานบริหารงานบุคคล 
- แผนงานโครงการ/ 

นโยบาย 
- งานสารบรรณ 
- งานการเงิน 
- งานพัสด ุ
 

- งานกิจการนักเรียน 
- งานสวัสดิการ

นักเรียน 
- งานระบบดูแล

ช่วยเหลือ 
- งานสภานักเรียน 
- งานอนามัยโรงเรียน 

- งานอาคารสถานท่ี 
- งานความสัมพันธ์กับ

ชุมชน 
- งานสิ่งแวดล้อม 
- งานประชาสัมพันธ์ 

รองนำยกเทศมนตรีต ำบลหนองป่ำคร่ัง 
นำงสำวศิวดี  พุทธิพันธ์ 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
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๒.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
     ของสถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ 
ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ มุ่งพัฒนาเด็กให้มีความพร้อม

ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัย สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ปลูกฝังวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

 
พันธกิจ 

๑. พัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
 ๒. ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
 ๓. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๔. ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยปลูกฝังวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน 
 ๕. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 ๖. บริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
พร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ –
จิตใจ สังคมและสติปัญญา
เหมาะสมตามวัย 

๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๑.๒ การพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑.๓ การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่
ผู้เรียนในทุกด้าน 

โรงเรียนอนุบาล 
หนองป่าครั่ง ๒ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ 
การส่งเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

 ๒.๑การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามวัย 
 ๒.๒การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรค 

โรงเรียนอนุบาล 
หนองป่าครั่ง ๒ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ 
การส่งเสริมและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๓.๑ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โรงเรียนอนุบาล 
หนองป่าครั่ง ๒ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ 
การส่งเสริมการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้โดย
ปลูกฝังวิถีชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔.๑ การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

โรงเรียนอนุบาล 
หนองป่าครั่ง ๒ 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ 
การบริหารจัดการศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

๕.๑ การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
๕.๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โรงเรียนอนุบาล 
หนองป่าครั่ง ๒ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๖ 
การเสริมสร้างศักยภาพของ
บุคลากรทุกระดับให้เป็นมือ
อาชีพ 

๖.๑ การพัฒนาคุณภาพครูสู่ครูมืออาชีพและการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพีครูเพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๖.๒ การส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อนวัตกรรมของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๖.๓ การส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

โรงเรียนอนุบาล 
หนองป่าครั่ง ๒ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๗ 
สร้างพลังขับเคลื่อนให้
โรงเรียนมีระบบการบริหารที่
ดี 

๗.๑ การพัฒนาการบริหารเชงิกลยุทธ์และใช้
หลักการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน 
๗.๒ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
๗.๓ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา 

โรงเรียนอนุบาล 
หนองป่าครั่ง ๒ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๘  
การจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

๘.๑ การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 
๘.๒ การจัดท าแผน/ โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

โรงเรียนอนุบาล 
หนองป่าครั่ง ๒ 

 

จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 

๑. เด็กมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 
 ๒. เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
 ๓. เด็กร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๔. เด็กน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ๕. เด็กมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 ๖. ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๗. สถานศึกษาบริหารการจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ   

วินัยดี  มีพัฒนาการเด่น 

 
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ   

สุขภาพดี  มีมารยาทงาม 
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๓.   การด าเนินการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ ตั้งอยู่ในเขตชุมชนต าบลหนองป่าครั่ง ห่างจากในเมืองประมาณ ๒ 

กิโลเมตร สภาพแวดล้อมอาคารเรียนเหมาะกับการจัดกิจกรรมเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ภายในชั้นเรียนมี
จ านวนนักเรียนพอประมาณ ท าให้จัดกิจกรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมและได้รับการส่งเสริมพัฒนาทางด้าน
ต่างๆท าให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สุขภาพจิตดี การเดินทางไปกลับสะดวกปลอดภัยเพราะได้รับ
การบริการทางด้านการจราจรจากเทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง 

 
แผนยุทธศำสตร์ของสถำนศึกษำ (วิธีการจัดท าแผน/ และสาระของแผน) 

วิธีกำรจัดท ำแผน 
๑) ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมจากกรมการปกครองเกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และน ามาขยายผล 
๒) เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการท าแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา 
๓) คณะครูและกรรมการสถานศึกษาร่วมมือกันประชุมเพื่อวางแผนในการพัฒนาการศึกษา 
๔) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

  ๔.๑ ร่วมกันวิเคราะห์สภาพโรงเรียน ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลั่นกรอง แก้ไข ปรับและร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ 
๔.๓ บุคลากรของโรงเรียนร่วมก าหนดโครงการ/งาน กิจกรรม 

สำระของแผน 
 ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๙ โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ มุ่งพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมด้านร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ปลูกฝังความรัก
ชาติและวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน 
 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ (วิธีการจัดท าแผน/ และสาระของแผน) 
วิธีกำรจัดท ำแผน 
๑) ฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน ประชุมทบทวนนโยบายการจัดการศึกษา วิเคราะห์ผลการด าเนนิงาน 
๒) แบ่งกลุ่มงาน ระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมวางแผน/ โครงการ 
๓) น าเสนองาน/ โครงการเพื่อพจิารณาแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม 
๔) ปรับปรุงแก้ไขแล้วด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
สำระของแผน 
 งาน/ โครงการ ซึ่งจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน ครู หลักสูตรการเรียนการสอน บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม 
การมีส่วนร่วมของชุมชน บุคลากร และระบบบริหาร 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนตำมแผนประจ ำปี 

๑. เป็นไปตามเกณฑ์การพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลหนองป่า
ครั่ง ๒ 

๒. นักเรียน ครู หลักสูตรการเรียนการสอน และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพดังนี้ 
นักเรียน 

   มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพสมองของตนเองอย่างเต็มที่ ให้ได้มาตรฐาน
ระดับชาติและสากล มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน พร้อมกับแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  ครู 
มีครูเพียงพอ มีคุณวุฒิ มีความสามารถและประสบการณ์ตรงตามภารกิจที่มอบหมาย 
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  หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
   จัดการเรียนการสอนที่เน้นศักยภาพสมองของผู้เรียน 
  บรรยำกำศสิ่งแวดล้อม 
   พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และส่งเสริมด้านการด าเนินการ 
 

กำรด ำเนินกำรดำ้นกำรประกันคุณภำพภำยใน 
กำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ 

  โรงเรียนได้น าระบบคุณภาพมาใช้ในการบริหารการศึกษาจัดโครงสร้างการบริหารงานตามระบบ 
คือ ๔ ฝ่าย และ ๖ แผนงาน ได้แก่ แผนงานวิชาการ แผนงานบุคลากร แผนงานธุรการ แผนงานอาคารสถานที่ 
แผนงานกิจการนักเรียน แผนงานสัมพันธ์ชุมชน และน าระบบมาควบคุมการท างานแต่ละงานเพื่อก ากับติดตามเก็บ
ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาการศึกษา 

กำรติดตำมคุณภำพของสถำนศึกษำ 
มีการก าหนดวิธีการตรวจสอบกระบวนการและผลการด าเนินงานในทุกระบบและมีระบบควบคุม

ภายในตรวจสอบและถ่วงดุลเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานและการใช้ทรัพยากรของโรงเรียน 
 

กำรประเมินคุณภำพภำยใน 
ครูทุกคนประเมินตนเอง หัวหน้าฝา่ยงานต่างๆประเมินประสิทธิภาพการท างานและจัดท ารายงาน

ตามระบบแต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมคุณภาพเพื่อยืนยันการประเมินตนเองแล้วสรุปภาพรวมของโรงเรียน 
 
๔.  การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษา 
 

 ๑) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญำ 
เหมำะสมตำมวัย 

๑.๑ แนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 

ที ่
โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

สนองมำตรฐำน
กำรประเมิน

คุณภำพภำยใน 
(มฐ.ที่/ ตัวบ่งชี้ที่) 

๑. ปรับปรุง
หลักสูตร
สถานศึกษา 

- เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 
๒๕๔๖ 

- โรงเรียนอนุบาลหนอง
ป่าครั่ง ๒ ร้อยละ ๘๐ มี
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

มีหลักสูตรที่
สอดคล้องกับ
หลักสูตร
การศึกษา
ปฐมวัย  

มฐ. ๕ 
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๑.๒ แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

ที ่
โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

สนองมำตรฐำน
กำรประเมิน

คุณภำพภำยใน 
(มฐ.ที่/ ตัวบ่งชี้ที่) 

๑. ค่ายวิชาการ - เพ่ือเตรียมความพร้อม
เด็กให้มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยเน้นพัฒนาการ
ความพร้อมทั้ง ๔ ด้าน 

นักเรียนได้รับ
การพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ 

มฐ. ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๒ 

 

๒. การสอน
แบบ
โครงงาน 
 

- เพ่ือให้นักเรียนได้
เรียนรู้กระบวนการเรียน
แบบโครงงาน 

- จัดกิจกรรมโครงงานให้
นักเรียนได้ปฏิบัติ 

นักเรียนได้จัดท า
โครงงาน 

มฐ. ๘, ๑๒ 

 
๑.๓ แนวทำงกำรเสริมสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้แก่ผู้เรียนในทุกด้ำน 
 

ที ่
โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

สนองมำตรฐำน
กำรประเมิน

คุณภำพภำยใน 
(มฐ.ที่/ ตัวบ่งชี้ที่) 

๑. เรียนรู้สู่โลก
กว้าง  
(ทัศนศึกษา) 

- เพ่ือส่งเสริม
ประสบการณ์นอก
ห้องเรียน 

- จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
หนองป่าครั่ง ๒ 

นักเรียนได้
เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์
ตรง 

มฐ. ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๒ 

๒. ค่าอุปกรณ์
การเรียน 

- เพ่ือสนับสนุนวัสดุและ
อุปกรณ์ในการเรียน
ให้แก่เด็ก 

- จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน
ให้นักเรียน 

นักเรียนมี
อุปกรณ์การ
เรียนพร้อมใช้ 

มฐ. ๓ 

๓. จัดซื้อ
หนังสือเรียน 

- เพ่ือเตรียมความพร้อม
เด็กปฐมวัย 

- จัดซื้อหนังสือเสริม
ทักษะให้นักเรียน 

นักเรียนมี
หนังสือเสริม
ทักษะการเรียนรู้ 

มฐ. ๓ 
 

๔. ค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน 

- เพ่ือเบ่งเบาภาระให้แก่
ผู้ปกครอง 

- จัดซื้อเครื่องแบบ
นักเรียน 

นักเรียนมี
เครื่องแบบ
นักเรียนที่ตรง
ตามระเบียบของ
สถานศึกษา 

มฐ. ๓ 
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๒) ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตำมมำตรฐำนหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 

  ๒.๑ แนวทำงกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตำมวัย 
 

ที ่
โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

สนองมำตรฐำน
กำรประเมิน

คุณภำพภำยใน 
(มฐ.ที่/ ตัวบ่งชี้ที่) 

๑. พัฒนาผู้เรียน
ตามหน่วย
ประสบการณ์ 

- เพ่ือส่งเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้
ให้แก่นักเรียน 

- จัดกิจกรรมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ตามหน่วยการ
จัดประสบการณ์ 

นักเรียนได้
เรียนรู้ตาม
หน่วย
ประสบการณ์ 

มฐ. ๕ 
 

๒. ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 
 

- เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมขั้นพ้ืนฐาน 

- จัดอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้นักเรียน 

นักเรียนได้
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

มฐ. ๑๐ 

๓. พัฒนาระบบ
ช่วยเหลือ 

- เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
การดูแลช่วยเหลือ  
แก้ไขปัญหาแต่ละคน
ตรงเป้าหมาย 

- จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

นักเรียนได้รับ
การดูแล
ช่วยเหลืออย่าง
เหมาะสม 

มฐ. ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๒ 

๔. ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

- เพ่ือให้เด็กเรียนรู้ถึง
การใช้สิทธิตามหลัก
ประชาธิปไตย 

- จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภา
นักเรียน 

นักเรียนได้
เรียนรู้
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

มฐ.๑๑ 

 
๒.๒ แนวทำงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรค 
 

ที ่
โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

สนองมำตรฐำน
กำรประเมิน

คุณภำพภำยใน 
(มฐ.ที่/ ตัวบ่งชี้ที่) 

๑. แข่งขันกีฬาสี
โรงเรียน 

- เพ่ือให้เด็กนักเรียน
รู้จักการปฏิบัติตามกฎ 
กติกาและมีน้ าใจ
นักกีฬา 

- จัดการแข่งขันกีฬาสี  นักเรียน ได้รับการ
ส่งเสริมด้านทักษะ
กีฬา 

มฐ. ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๒ 

๒. ส่งเสริม
สุขภาพ 

- เพื่อให้นักเรียน มี
สุขภาพ อนามัยที่ดี 

- จัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ 

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมทางด้าน
สุขภาพอนามัย 

มฐ. ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, 

๑๓ 
๓. ค่าอาหาร

กลางวัน 
- เพื่อส่งเสริมภาวะ
โภชนาการของนักเรียน   

- สนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่นักเรียน 

นักเรียนมีสุข
ภาวะการ
เจริญเติบโตที่ดี 

มฐ. ๙ 
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ที ่
โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

สนองมำตรฐำน
กำรประเมิน

คุณภำพภำยใน 
(มฐ.ที่/ ตัวบ่งชี้ที่) 

๔. ค่าอาหาร
เสริม (นม) 

- เพื่อส่งเสริมภาวะ
โภชนาการของนักเรียน   

- สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) ให้แก่นักเรียน 

นักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ 

มฐ. ๙ 

๕. รณรงค์
ป้องกันยาเสพ
ติดใน
สถานศึกษา 

- เพื่อให้นักเรียน รับรู้ถึง
พิษภัยของยาเสพติด 
- เพื่อให้ครูแกนน ามี
ความรู้ และวธิีป้องกัน
ยาเสพติด 

- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้
ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่
นักเรียนและผู้ปกครอง 

โรงเรียนปลอด
ยาเสพติด และมี
ส่วนร่วมในการ
ป้องกันยาเสพ
ติดให้โทษ 

มฐ. ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๒ 

 

๓) ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมและสืบสำนศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำและภูมิปัญญำท้องถิ่น  
  ๓.๑ แนวทำงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 
 

ที ่
โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

สนองมำตรฐำน
กำรประเมิน

คุณภำพภำยใน 
(มฐ.ที่/ ตัวบ่งชี้ที่) 

๑. อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาล้านนา 

- เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ล้านนาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ล้านนาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

นักเรียนได้
อนุรักษ์
วัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

มฐ. ๖, ๑๒ 

๒. วันส าคัญชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

- เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้ถึง
ส าคัญของชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์   

- จัดกิจกรรมตามวัน
ส าคัญของชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 

นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์
ตรงจากการร่วม
กิจกรรม 

มฐ. ๖, ๑๒ 
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๔) ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้โดยปลูกฝังวิถีชีวิตตำมแนวปรัชญำ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔.๑ แนวทำงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้และด ำเนินชีวิตตำม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่
โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

สนองมำตรฐำน
กำรประเมิน

คุณภำพภำยใน 
(มฐ.ที่/ ตัวบ่งชี้ที่) 

๑. จัดท าเสริม
ประสบการณ์วิถี
ชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- จัดกิจกรรมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้การด าเนินชีวิต
ที่พอเพียงเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจ 

นักเรียนปฏิบัติ
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

มฐ. ๖, ๑๒ 

๒. ปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได้ 

- เพ่ือให้นักเรียนได้
เรียนรู้และรู้จัก
ประโยชน์ของพืชผัก
สวนครัวชนิดต่างๆ 

- จัดกิจกรรมให้นักเรียน
ได้ปลูกผักสวนครัว 

นักเรียนได้
เรียนรู้ผักสวน
ครัว 

มฐ. ๖, ๑๒ 

 
๕) ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน 

  ๕.๑ แนวทำงกำรจัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน 
 

ที ่
โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

สนองมำตรฐำน
กำรประเมิน

คุณภำพภำยใน 
(มฐ.ที่/ ตัวบ่งชี้ที่) 

๑. คอมพิวเตอร์
ช่วยสอนด้วย
นวัตกรรม IBM 
KidSmart 
 

- เพ่ือพัฒนาทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ด้วย
นวัตกรรม IBM 
KidSmart 

- จัดกิจกรรม IBM 
KidSmart 

นักเรียนได้
เตรียมพร้อมสู่
อาเซียน 

มฐ. ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 24 

๕.๒แนวทำงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

ที ่
โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

สนองมำตรฐำน
กำรประเมิน

คุณภำพภำยใน 
(มฐ.ที่/ ตัวบ่งชี้ที่) 

๑. ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ต
โรงเรียน 
Asymmetric 
Digital 
Subscriber 
Line : ADSL 

- เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ 

- เชื่อมอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

โรงเรียนพัฒนา
ระบบข้อมูล
สารสนเทศให้
เป็นระบบ 

มฐ. ๓ 

๒. ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ต
โรงเรียน ระบบ 
Wireless 
Fidelity : Wi-Fi 
 

- เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ 

- เชื่อมอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

โรงเรียนได้
พัฒนาระบบ
ข้อมูล
สารสนเทศ 

มฐ. ๓ 

 
๖) ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงศักยภำพของบุคลำกรทุกระดับให้เป็นมืออำชีพ 

๖.๑ แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพครูสู่ครูมืออำชีพและกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพครูเพื่อ
น ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

 

ที ่
โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

สนองมำตรฐำน
กำรประเมิน

คุณภำพภำยใน 
(มฐ.ที่/ ตัวบ่งชี้ที่) 

๑. พัฒนา
ข้าราชการครู
ของโรงเรียน
ในสังกัด 
 

- เพ่ือพัฒนาศักยภาพใน
การพัฒนาวิชาชีพครูให้
มีประสิทธิภาพ 

- จัดกิจกรรมอบรมและ
ศึกษาดูงานให้แก่
พนักงานครู 

พนักงานครู
ได้รับการพัฒนา
ด้านวิชาชีพ 

มฐ. ๑ 

๒. นิเทศภายใน
สถานศึกษา 

- เพ่ือให้การจัด
การศึกษามี
ประสิทธิภาพ 

- จัดให้พนักงานครูได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
การจัดการเรียนการสอน 

พนักงานครู
จัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

มฐ. ๑ 
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๖.๒ แนวทำงกำรส่งเสริมกำรผลิต กำรใช้สื่อ นวัตกรรมของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

ที ่
โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

สนองมำตรฐำน
กำรประเมิน

คุณภำพภำยใน 
(มฐ.ที่/ ตัวบ่งชี้ที่) 

๑. ส่งเสริมงาน
วิชาการของ
โรงเรียน 
 

- เพื่อพัฒนาระบบงาน
วิชาการ 

- จัดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะทางวิชาการให้
นักเรียน 

ระบบงาน
วิชาการมี
ประสิทธิภาพ 

มฐ. ๓ 

 

 ๖.๓ แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมกำรวิจัย เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

ที ่
โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

สนองมำตรฐำน
กำรประเมิน

คุณภำพภำยใน 
(มฐ.ที่/ ตัวบ่งชี้ที่) 

๑. พัฒนางาน
วิชาการด้วย
กระบวนการวิจัย
เป็นฐานต่อการ
คิดวิเคราะห์ของ
ผู้เรียน 

- เพ่ือพัฒนางาน
วิชาการ 

- พนักงานครูท าวิจัยใน
ชั้นเรียน  

นักเรียนได้รับ
การแก้ไขปัญหา 

มฐ. ๑ 

 
๗) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรที่ดี 

๗.๑ แนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์และใช้หลักกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน 

 

 
ที ่

โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

สนองมำตรฐำน
กำรประเมิน

คุณภำพภำยใน 
(มฐ.ที่/ ตัวบ่งชี้ที่) 

๑. สัมพันธ์ 
โรงเรียน บ้าน 
ชุมชน 

- เพื่อเปิดโอกาสให้
ครอบครัวของนักเรียน
และคณะครูได้ปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกัน 

- ผู้ปกครอง คณะครูและ
นักเรียนได้ร่วมท า
กิจกรรมต่างๆ 

ผู้ปกครองคณะ
ครูและนักเรียน
ได้ปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกัน 

มฐ. ๓ 

๒. ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของ
โรงเรียน 
 

- เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ท า
สถานศึกษา 

- โรงเรียนอนุบาล 
หนองป่าครั่ง ๒ จัด
การศึกษาเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน 

กิจกรรมต่างๆ
ในสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ 

มฐ. ๑๔ 
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  ๗.๒ แนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
 

ที ่
โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

สนองมำตรฐำน
กำรประเมิน

คุณภำพภำยใน 
(มฐ.ที่/ ตัวบ่งชี้ที่) 

๑.  ประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา 

- เพ่ือพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเพ่ือ
พร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 

- ด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

โรงเรียนจัดการ
ศึกษาตาม
มาตรฐาน
การศึกษา 

มฐ. ๗ 

 
๗.๓ แนวทำงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 

ที ่
โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

สนองมำตรฐำน
กำรประเมิน

คุณภำพภำยใน 
(มฐ.ที่/ ตัวบ่งชี้ที่) 

๑. จัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

- เพ่ือการบริหารจัดการ
ที่ดีของสถานศึกษา 

- จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
 

สถานศึกษามี
วัสดุส านักงาน
ใช้อย่างเพียงพอ 

มฐ. ๓ 

๒. จัดซื้อวัสดุงาน
บ้านงานครัว 

- เพ่ือให้สถานศึกษามี
วัสดุงานบ้าน งานครัว
เพียงพอต่อการใช้งาน 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งาน
บ้าน 

สถานศึกษามี
วัสดุงานบ้าน
งานครัวใช้อย่าง
พอเพียง 

มฐ. ๓ 

๓. วัสดุไฟฟ้า - เพ่ือให้สถานศึกษามี
วัสดุไฟฟ้าในการอ านวย
ความสะดวก 

- จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า สถานศึกษามี
วัสดุไฟฟ้าใช้
อย่างพอเพียง 

มฐ. ๓ 

๔. จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

- เพ่ือให้สถานศึกษามี
วัสดุคอมพิวเตอร์ไว้ใช้
งานอย่างพอเพียง 

- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สถานศึกษามี
วัสดุ
คอมพิวเตอร์ใช้
อย่างพอเพียง 

มฐ.๓ 
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๘) ยุทธศำสตร์จัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
  ๘.๑แนวทำงกำรพัฒนำสร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในสถำนศึกษำ 
 

ที ่
โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

สนองมำตรฐำน
กำรประเมิน

คุณภำพภำยใน 
(มฐ.ที่/ ตัวบ่งชี้ที่) 

๑. พัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน 

- เพื่อให้โรงเรียนมี
แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม 

- จัดซื้อหนังสือห้องสมุด ห้องสมุดมี
ประสิทธิภาพ 

มฐ. ๓, ๖ 

๒. จัดศูนย์การ
เรียนรู้ส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

- เพื่อให้นักเรียนได้
พัฒนาอยา่งเต็ม
ศักยภาพ 

- จัดศูนย์การเรียนรู้
ส าหรับนักเรียนปฐมวัย 

โรงเรียนมีศูนย์
การเรียนรู้
ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยที่
เหมาะสม 

มฐ. ๓, ๖ 

๓. พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของ
โรงเรียน 

- เพื่อให้โรงเรียนมี
แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับนักเรียน 

- จัดสถานที่ให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู ้

โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ที่
เหมาะสม 

มฐ. ๓, ๖ 

 
  ๘.๒ แนวทำงกำรพัฒนำจัดท ำแผน/ โครงกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก 
 

ที ่
โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

สนองมำตรฐำน
กำรประเมิน

คุณภำพภำยใน 
(มฐ.ที่/ ตัวบ่งชี้ที่) 

๑. การบ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง 
(ซ่อมแซม
อาคารเรียน) 

- เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในสวัสดิภาพ
ด้านต่างๆส าหรับ
นักเรียน 

- ซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนมี
อาคารที่
เหมาะสม
ปลอดภัยและ
เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
 

มฐ. ๓ 

๒. จัดซื้อวัสดุ
การเกษตร 

 

- เพ่ือให้โรงเรียนมีวัสดุ
และเครื่องมือการเกษตร
เพียงพอ 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
การเกษตร 

โรงเรียนมีวัสดุ
การเกษตร
เพียงพอ 

มฐ. ๓ 
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ตอนที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  

1)  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
๑)ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
เหมาะสมตามวัย 
  ๑.๑ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงกำร/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน
เชิงคุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. ปรับปรุง
หลักสูตร
สถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุง
หลักสูตร
สถานศึกษาให้
สอดคล้องกับ
หลักสูตร
การศึกษา
ระดับปฐมวัย 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

โรงเรียน
อนุบาลหนอง
ป่าครั่ง ๒ มี
หลักสูตร
สถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

มีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับ
หลักสูตร
การศึกษา
ปฐมวัย 

 

๑.๒ แนวทางการพัฒนาการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โครงกำร/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน
เชิงคุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. ค่ายวิชาการ - เพ่ือเตรียม
ความพร้อมเด็ก
ให้มีพัฒนาการ
๔ ด้าน 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยเน้น
พัฒนาการ
ความพร้อมทั้ง 
๔ ด้าน 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

นักเรียนได้รับ
การพัฒนา
อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

๒. การสอน
แบบโครงงาน 

- เพ่ือให้
นักเรียนได้
เรียนรู้
กระบวนการ
โครงงาน 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- จัดกิจกรรม
โครงงานให้
นักเรียนได้
ปฏิบัติ 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

นักเรียนได้
จัดท าโครงงาน 
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๑.๓ แนวทางการเสริมสรา้งโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนในทุกด้าน 

โครงกำร/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน
เชิงคุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. เรียนรู้สู่โลก
กว้าง  
(ทัศนศึกษา) 

- เพ่ือส่งเสริม
ประสบการณ์
นอกห้องเรียน 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- จัดกิจกรรม 
ทัศนศึกษาให้
นักเรียน 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

นักเรียนได้
เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์
ตรง 

๒. ค่าอุปกรณ์
การเรียน 

- เพ่ือสนับสนุน
วัสดุและ
อุปกรณ์ในการ
เรียนให้แก่เด็ก 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- จัดซื้ออุปกรณ์
การเรียนให้
นักเรียน 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

นักเรียนมี
อุปกรณ์การ
เรียนพร้อมใช้ 

๓. จัดซื้อ
หนังสือเรียน 

- เพ่ือเตรียม
ความพร้อมเด็ก
ปฐมวัย 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- จัดซื้อหนังสือ
เสริมทักษะให้
นักเรียน 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

นักเรียนมี
หนังสือเสริม
ทักษะการ
เรียนรู้ 

๔. ค่า
เครือ่งแบบ
นักเรียน 

- เพ่ือเบ่งเบา
ภาระให้แก่
ผู้ปกครอง 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- จัดซื้อ
เครื่องแบบ
นักเรียน 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

นักเรียนมี
เครื่องแบบ
นักเรียนที่ตรง
ตามระเบียบ
ของ
สถานศึกษา 

 
๒) ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตำมมำตรฐำนหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 

๒.๑ แนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัย 

โครงกำร/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน
เชิงคุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. พัฒนา
ผู้เรียนตาม
หน่วย
ประสบการณ ์

- เพื่อส่งเสริม
ประสบการณ์
การเรียนรู้
ให้แก่นักเรียน 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- จัดกิจกรรม
ให้นักเรียนได้
เรียนรู้ตาม
หน่วยการจัด
ประสบการณ ์

บรรลุ 
เป้าหมาย 

นักเรียนได้
เรียนรู้ตาม
หน่วย
ประสบการณ ์

๒. ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 

- เพ่ือส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรมขั้น
พ้ืนฐาน 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- จัดอบรม
คุณธรรม
จริยธรรมให้
นักเรียน 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

นักเรียนได้
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 
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๒.๑ แนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัย(ต่อ) 

โครงกำร/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน
เชิงคุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๓. พัฒนา
ระบบช่วยเหลือ 

- เพ่ือให้
นักเรียนได้รับ
การดูแล
ช่วยเหลือ  
แก้ไขปัญหาแต่
ละคนตรง
เป้าหมาย 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- จัดกิจกรรม
เยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

นักเรียนได้รับ
การดูแล
ช่วยเหลืออย่าง
เหมาะสม 

๔. ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

- เพ่ือให้เด็ก
เรียนรู้ถึงการใช้
สิทธิตามหลัก
ประชาธิปไตย 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- จัดกิจกรรม
เลือกตั้งสภา
นักเรียน 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

นักเรียนได้
เรียนรู้
ประชาธิปไตย 

 

 
๒.๒ แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 

โครงกำร/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน
เชิงคุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. แข่งขันกีฬา
สีโรงเรียน 

- เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนรู้จัก
การปฏิบัติตาม
กฎ กติกาและมี
น้ าใจนักกีฬา 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- จัดการ
แข่งขันกีฬาสี 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

นักเรียน ได้รับ
การส่งเสริม
ด้านทักษะกีฬา 

๒. โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

- เพื่อให้เด็กมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์
แข็งแรง 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

นักเรียนได้รับ
การส่งเสริม
ทางด้าน
สุขภาพอนามัย 

๓. ค่าอาหาร
กลางวัน 

- เพ่ือส่งเสริม
ภาวะ
โภชนาการของ
นักเรียน   

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- สนับสนุน
อาหารกลางวัน
ให้แก่นักเรียน 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

นักเรียนมีสุข
ภาวะการ
เจริญเติบโตที่ดี 

๔. ค่าอาหาร
เสริม (นม) 

- เพ่ือส่งเสริม
ภาวะ
โภชนาการของ
นักเรียน   

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- สนับสนุน
อาหารเสริม 
(นม) ให้แก่
นักเรียน 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

นักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง
สมบูรณ์ 
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โครงกำร/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน
เชิงคุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๕. รณรงค์
ป้องกันยาเสพ
ติดใน
สถานศึกษา 

- เพ่ือให้
นักเรียน
โรงเรียน
อนุบาลหนอง
ป่าครั่ง ๒ รับรู้
ถึงพิษภัยของ
ยาเสพติด 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- จัดกิจกรรม
รณรงค์ให้
ความรู้เรื่องยา
เสพติดแก่
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

โรงเรียนปลอด
ยาเสพติด และ
มีส่วนร่วมใน
การป้องกันยา
เสพติดให้โทษ 

 
๓. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมและสืบสำนศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

๓.๑ แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมลา้นนาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงกำร/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน
เชิงคุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาล้านนา 

- เพ่ือให้
นักเรียนได้
เรียนรู้และสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรม 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการ
เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม
ล้านนาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

นักเรียนได้
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ล้านนาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๒. วันส าคัญ
ชาติ ศาสนา 
และ
พระมหากษัตริย์ 

- เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนได้
เรียนรู้ถึงส าคัญ
ของชาติ ศาสนา 
และ
พระมหากษัตริย์   

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- จัดกิจกรรม
ตามวันส าคัญ
ของชาติ ศาสนา 
และ
พระมหากษัตริย์ 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์
ตรงจากการ
ร่วมกิจกรรม 
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๔. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้โดยปลูกฝังวิถีชีวิตตำมแนวปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๔.๑ แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และด าเนินชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงกำร/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน
เชิงคุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. จัดท าเสริม
ประสบการณ์
วิถีชีวิต
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

- เพ่ือให้
นักเรียนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- จัดกิจกรรม
ให้นักเรียนได้
เรียนรู้การ
ด าเนินชีวิตที่
พอเพียง
เหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจ 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

นักเรียนปฏิบัติ
ตามแนว
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒. ปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได้ 

- เพ่ือให้
นักเรียนได้
เรียนรู้และรู้จัก
ประโยชน์ของ
พืชผักสวนครัว
ชนิดต่างๆ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- จัดกิจกรรม
ให้นักเรียนได้
ปลูกผักสวน
ครัว 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

นักเรียนได้
เรียนรู้ผักสวน
ครัว 

 
๕. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

๕.๑ แนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

โครงกำร/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน
เชิงคุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. 
คอมพิวเตอร์
ช่วยสอนด้วย
นวัตกรรม IBM 
KidSmart 

- เพ่ือพัฒนา
ทักษะ
กระบวนการ
เรียนรู้ด้วย
นวัตกรรม IBM 
KidSmart 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- จัดกิจกรรม 
IBM KidSmart 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

นักเรียนได้
เตรียมพร้อมสู่
อาเซียน 
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๕.๒ แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงกำร/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน
เชิงคุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ต
โรงเรียน 
Asymmetric 
Digital 
Subscriber 
Line : ADSL 

- เพ่ือพัฒนา
ระบบข้อมูล
สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- เชื่อม
อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

โรงเรียนได้
พัฒนาระบบ
ข้อมูล
สารสนเทศ 

๒. ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ต
โรงเรียน ระบบ 
Wireless 
Fidelity : WiFi 

- เพ่ือพัฒนา
ระบบข้อมูล
สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- เชื่อม
อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

โรงเรียนได้
พัฒนาระบบ
ข้อมูล
สารสนเทศ 

 
๖. ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงศักยภำพของบุคลำกรทุกระดับให้เป็นมืออำชีพ 

๖.๑ แนวทางการพัฒนาคุณภาพครูสู่ครูมืออาชีพและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูเพื่อน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โครงกำร/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน
เชิงคุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. พัฒนา
ข้าราชการครู
ของโรงเรียนใน
สังกัด 

- เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในการ
พัฒนาวิชาชีพ
ครูให้มี
ประสิทธิภาพ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- จัดกิจกรรม
อบรมและ
ศึกษาดูงาน
ให้แก่พนักงาน
ครู 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

พนักงานครู
ได้รับการ
พัฒนาดา้น
วิชาชีพ 

๒. นิเทศ
ภายใน
สถานศึกษา 

- เพ่ือให้การจัด
การศึกษามี
ประสิทธิภาพ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- จัดให้
พนักงานครูได้
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
การจัดการ
เรียนการสอน 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

พนักงานครู
จัดการเรียน
การสอนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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๖.๒ แนวทางการส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ นวัตกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โครงกำร/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน
เชิงคุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. ส่งเสริมงาน
วิชาการของ
โรงเรียน 

- เพื่อพัฒนา
ระบบงาน
วิชาการ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- จัดกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการให้
นักเรียน 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

ระบบงาน
วิชาการมี
ประสิทธิภาพ 

 
๖.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

โครงกำร/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน
เชิงคุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. พัฒนางาน
วิชาการด้วย
กระบวนการวิจัย
เป็นฐานต่อการ
คิดวิเคราะห์ของ
ผู้เรียน 

- เพื่อแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในชั้นเรียน 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- พนักงานครู
ท าวิจัยในชั้น
เรียน 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

นักเรียนได้รับ
การแก้ไข
ปัญหา 

 
๗. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรที่ดี 

๗.๑ แนวทางการพัฒนาการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนรว่มระหว่างโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน 

โครงกำร/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน
เชิงคุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. สัมพันธ์ 
โรงเรียน บ้าน 
ชุมชน 

- เพ่ือเปิด
โอกาสให้
ครอบครัวของ
นักเรียนและ
คณะครูได้
ปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกัน 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- จัดการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

โรงเรียนจัดการ
ศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒. 
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของ
โรงเรียน 

- เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ท า
สถานศึกษา 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- โรงเรียน
อนุบาล 
หนองป่าครั่ง ๒ 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

กิจกรรมต่างๆ
ในสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพ 
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๗.๒ แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

โครงกำร/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน
เชิงคุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. ประกัน
คุณภาพทาง
การศึกษา 

- เพ่ือพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
เพ่ือพร้อม 
รับการประเมิน
คุณภาพ 
ภายนอก 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- ด าเนินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

โรงเรียนจัดการ
ศึกษาตาม
มาตรฐาน
การศึกษา 

 
๗.๓ แนวทางการเสริมสรา้งประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา 

โครงกำร/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน
เชิงคุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. จัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

- เพ่ือการ
บริหารจัดการ
ที่ดีของ
สถานศึกษา 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- จัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

สถานศึกษามี
วัสดุส านักงาน
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

๒. จัดซื้อวัสดุ
งานบ้านงาน
ครัว 

- เพ่ือให้
สถานศึกษามี
วัสดุงานบ้าน 
งานครัว
เพียงพอต่อการ
ใช้งาน 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์งาน
บ้าน 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

สถานศึกษามี
วัสดุงานบ้าน
งานครัวใช้
อย่างพอเพียง 

๓. วัสดุไฟฟ้า - เพ่ือให้
สถานศึกษามี
วัสดุไฟฟ้าใน
การอ านวย
ความสะดวก 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- จัดซื้อวัสดุ
ไฟฟ้า 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

สถานศึกษามี
วัสดุไฟฟ้าใช้
อย่างพอเพียง 

๔. จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

- เพ่ือให้
สถานศึกษามี
วัสดุ
คอมพิวเตอร์ไว้
ใช้งานอย่าง
พอเพียง 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

สถานศึกษามี
วัสดุ
คอมพิวเตอร์ใช้
อย่างพอเพียง 
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๘. ยุทธศำสตร์กำรจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
๘.๑ แนวทางการพัฒนาสรา้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 

โครงกำร/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน
เชิงคุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. พัฒนา
ห้องสมุด
โรงเรียน 

- เพื่อให้
โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ที่
เหมาะสม 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- จัดซื้อหนังสือ
ห้องสมุด 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

ห้องสมุดมี
ประสิทธิภาพ 

๒. จัดศูนย์การ
เรียนรู้ส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

- เพื่อให้
นักเรียนได้
พัฒนาอยา่งเต็ม
ศักยภาพ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- จัดศูนย์การ
เรียนรู้ส าหรับ
นักเรียนปฐมวัย 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

โรงเรียนมีศูนย์
การเรียนรู้
ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยที่
เหมาะสม 

๓. พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของ
โรงเรียน 

- เพ่ือให้
โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ที่
เหมาะสมกับ
นักเรียน 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- จัดสถานที่ให้
เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

โรงเรียนมี
แหล่งเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับ
นักเรียน 

 
๘.๒ แนวทางการพัฒนาจัดท าแผน/ โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

โครงกำร/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน
เชิงคุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. การ
บ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง 
(ซ่อมแซม
อาคารเรียน) 

- เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัย
ในสวัสดิภาพ
ด้านต่างๆ
ส าหรับนักเรียน 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- ซ่อมแซม
อาคารเรียน 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

โรงเรียนมี
อาคารที่
เหมาะสม
ปลอดภัยและ
เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

๒. จัดซื้อวัสดุ
การเกษตร 

 

- เพ่ือให้
โรงเรียนมีวัสดุ
และเครื่องมือ
การเกษตร
เพียงพอ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์
การเกษตร 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

โรงเรียนมีวัสดุ
การเกษตร
เพียงพอ 
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๒.  ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  

2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเดก็ 

เป็นส าคัญ 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

1.1 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 82.90    

 

1.2 ครูมีความรู้  ความเข้าใจปรัชญา  หลักการและจุดหมายการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 80.65    

 

1.3 ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพ  จัดท าสารนิทัศน์  และเข้าใจเด็ก
เป็นรายบุคคล 80.35    

 

1.4 ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและน าไปจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

80.17    

 

1.5 ครูบริหารจัดการช้ันเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 82.78      
1.6 ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ 80.87    
 

1.7 ครูมีการประเมินพัฒนาการที่ สอดคล้องกับสภาพจริง
เหมาะสมกับวัย  และน าผลการประเมินมาพัฒนาเด็กให้เต็ม
ตามศักยภาพ 

80.35    

 

1.8 ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 80.22      
1.9 ครูจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 84.00      
1.10 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก  ผู้ปกครองและชุมชน 81.57      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์  ๘๑.๓๙          
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  ผลการประเมิน  ร้อยละ ๘๒.๙๐  ระดับคุณภาพ ดีมาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

  ๑. แฟ้มสะสมผลงานคร ู
  ๒. ใบประกอบวิชาชีพคร ู
  ๓. ผลการนิเทศการสอน 

   ๔.สรุปแบบประเมินของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

๑. ควรสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  ครูมีความรู้  ความเข้าใจปรัชญา  หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  ผลการประเมิน  ร้อยละ 80.65  ระดับคุณภาพ ดีมาก 
  ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/กิจกรรม/หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 

  ๑. แฟ้มสะสมผลงานคร ู
  ๒. ใบประกอบวิชาชีพคร ู
  ๓. ผลการนิเทศการสอน 

   ๔. แฟ้มภาพกิจกรรม 
   ๕. สรุปแบบประเมินของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

  ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
๑. สนับสนุนให้ครูได้รับการอบรมในการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  

วิเคราะห์แผนเพื่อจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓ ครูมีกำรวิเครำะห์ศักยภำพ จัดท ำสำรนิทัศน์ และเข้ำใจเด็กเป็นรำยบุคคล  
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ๘๐.๓๕  ระดับคุณภำพ  ดีมาก 

 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/กิจกรรม/หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
   ๑. แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก 

๒. รายงานระบบ sis 
๓. รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
๔. แฟ้มภาพกิจกรรม 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

  ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
  ๑. ควรวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 

   ๒. น าปัญหาที่พบมาท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไข 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔ ครูมีควำมสำมำรถในกำรจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำ 

ปฐมวัยและน ำไปจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ๘๐.๑๗  ระดับคุณภำพ  ดีมาก 

 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/กิจกรรม/หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
   ๑. แผนการจัดประสบการณ ์

๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (กิจกรรมคุณธรรมน าสุข) 

๓. โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 

๔. กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 

๕. ภาพกิจกรรม 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

  ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   ๑. ควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕ ครูบริหำรจัดกำรชั้นเรียนที่สร้ำงวินัยเชิงบวก 
 ผลกำรประเมิน  ร้อยละ๘๒.๗๘  ระดับคุณภำพ  ดีมาก 
 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/กิจกรรม/หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร   

   ๑. แผนการจัดประสบการณ ์
๒. ข้อตกลงของห้องเรียน 

๓. กิจกรรมเด็กดีประจ าเดือน 

๔. เกียรติบัตรนักเรียน 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

  ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   ๑. ควรมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันแต่ละห้องเรียน 
   ๒. ควรจัดกิจกรรมเด็กดีประจ าเดือนอย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๖ ครูมีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำสื่อและเทคโนโลยีมำใช้เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ 
 ผลกำรประเมิน  ร้อยละ๘๐.๘๗  ระดับคุณภำพ  ดีมาก 
 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/กิจกรรม/หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 

   ๑. โครงการพัฒนาและจัดท าและประกวดสื่อการเรียนการสอน 

๒. โครงการพัฒนาขา้ราชการครู 
๓. โครงการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 

๔. ภาพกิจกรรม 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   1. สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 

  ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   ๑. ควรสนับสนุนให้บุคลากรครูได้รับการพัฒนาดา้นเทคโนโลยี 
   ๒. เพิ่มสื่อการเรียนการสอนและสื่อทางเทคโนโลย ี
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๗ ครูมีกำรประเมินพัฒนำกำรที่สอดคล้องกับสภำพจริงเหมำะสมกับวัย และน ำผลกำรประเมิน 

มำพัฒนำเด็กให้เต็มตำมศักยภำพ 
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ๘๐.๓๕  ระดับคุณภำพ  ดีมาก 

 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/กิจกรรม/หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
   ๑. คู่มือการวัดและประเมินพฒันาการ 

๒. แบบประเมินพัฒนาการ 
๓. แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 
๔. แผนการจัดประสบการณ ์
๕. บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ 
๖. สมุดรายงานประจ าตวันักเรียน 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

  ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   ๑. ควรมีการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่อง 
   ๒. น าผลการประเมินผู้เรียนมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๘ ครูมีกำรศึกษำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็ก 
 ผลกำรประเมิน  ร้อยละ๘๐.๒๒  ระดับคุณภำพ  ดีมาก 
 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/กิจกรรม/หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 

   ๑. โครงการพัฒนาขา้ราชการครู 
๒. โครงการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 
๓. รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
๔. สรุปผลโครงการ 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

 ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   ๑. ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๙ ครูจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสม 

 ผลกำรประเมิน  ร้อยละ๘๔.๐๐  ระดับคุณภำพ  ดีมาก 
 รอ่งรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 

   ๑. โครงการค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (ซ่อมแซมอาคารเรียน) 
๒. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
๓. ภาพกิจกรรม 
๔. สรุปผลโครงการ 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

  ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
๑. ควรจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อยู่เสมอ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑๐ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน 
 ผลกำรประเมิน  ร้อยละ๘๑.๕๗  ระดับคุณภำพ  ดีมาก 
 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/กิจกรรม/หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 

   ๑. โครงการกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
๒. โครงการกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
๓. ชมรมผู้ปกครอง 
๔. แบบสอบถามความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๕. ภาพกิจกรรม 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

   ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   - 
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558ได้ระดบัคุณภาพ ดี 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2559 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 1  ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 4.00 ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 1  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย 4.50 
  
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
  
มาตรฐานที่ 2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม มีภำวะผู้น ำ และมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัด

กำรศึกษำ 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๒.๑ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติ
ตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชพี 

๘๕.๔๓      

๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาเขา้ใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น า
ทางวิชาการ 

8๔.๐๐      

๒.๓ ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงาน
อย่างมีคุณภาพ 

8๑.๒๓      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 8๓.๕๕      
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ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑  ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนวิชำชีพ และ 

จรรยำบรรณวิชำชีพ 
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ๘๕.๔๓  ระดับคุณภำพ  ดีมาก 

 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/กิจกรรม/หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
๑. แฟ้มสะสมผลงาน, ประวัต ิกพ.๗ 
๒. รายงานการประชุมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. บันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัด 
๔. บัญชีการลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการ 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 
  ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   - 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒  ผู้บริหำรสถำนศึกษำเข้ำใจปรัชญำและหลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย มีควำมคิดริเริ่ม มี 

วิสัยทัศน์ และเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร 
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ ๘๔.๐๐  ระดับคุณภำพ  ดีมาก 

 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
   ๑. รายงานการประชุมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
๓. รายงานการประชุมผู้ปกครอง 
๔. แฟ้มพัฒนางาน 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   ๑. ผู้บริหารด าเนินการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนอย่ำงมีคุณภำพ  
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ๘๑.๒๓  ระดับคุณภำพ  ดีมาก 

 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/กิจกรรม/หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
   ๑. แฟ้มพัฒนางาน 

๒. รายงานการประชุมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ 
๔. รายงานประเมินประสิทธภิาพการปฏิบัติหน้าที่ 
๕. รายงานประจ าป ี

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   ๑. ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558ได้ระดับคุณภาพ ดี 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2559 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 2ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 4.00 ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๒  ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม มีภำวะผู้น ำ และมีควำมสำมำรถใน

กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย 4.50 
  
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
  
มำตรฐำนที่ ๓  สถำนศึกษำมีจ ำนวนเด็ก มีทรัพยำกร และสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู ้
ผลกำรประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๓.๑ สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน 
ห้องสนับสนุนการจัดประสบการณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอ 
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม 

80.00          

๓.๒ สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการป้องกัน
การบาดเจ็บและสร้างเสริมความปลอดภัย 

93.33          

๓.๓ สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อ
จัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 

๙๓.๓๓          

๓.๔ สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่
เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 

93.33          

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 90.00          
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ผลกำรด ำเนินกำรในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑  สถำนศึกษำมีอำคำรเรียน อำคำรประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ วัสดุ 

ครุภัณฑ์ เพียงพอ อยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี ถูกสุขลักษณะ สะอำด สวยงำม   
ผลกำรประเมิน  ร้อยละ๘๐.๐๐  ระดับคุณภำพ  ดีมาก 

 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/กิจกรรม/หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
๑. แฟ้มภาพกิจกรรม 
๒. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
๓. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
๔. โครงการจัดท าศูนย์การเรยีนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   1. ห้องเรียนไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 

 ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   ๑. ควรขยายห้องเรียนเพื่อให้จ านวนนักเรียนแต่ละห้องมีความเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒  สถำนศึกษำมีกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีมำตรกำรป้องกันกำรบำดเจ็บและสร้ำงเสริมควำมปลอดภัย 
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ ๙๓.๓๓  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 

 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
   ๑. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

๒. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
๓. กิจกรรมสาธิตการรับมือจากภัยธรรมชาติ 

  ๔. ภาพกิจกรรม  
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   1. ครูยังขาดความเข้าใจในหลักการบริหารความเสี่ยง 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   ๑. ควรให้ความรู้แก่คณะครูในการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ สถำนศึกษำมีกำรระดมงบประมำณและทรัพยำกรเพื่อจัดกำรศึกษำและพัฒนำบุคลำกร 
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ๙๓.๓๓  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 

 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/กิจกรรม/หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
   ๑. รายได้ของโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ 

๒. บันทึกข้อความ 
๓. รายงานบัญชีรายได้ของโรงเรียนประจ าเดือน 
๔.โครงการพัฒนาขา้ราชการครู 
๕.ชมรมผู้ปกครองฯ 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 
  ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 

- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ สถำนศึกษำมีสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมำะสมต่อกำรจัดกำรศึกษำ  
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ๙๓.๓๓  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 

 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/กิจกรรม/หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
   ๑. ภาพกิจกรรม 

๒. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
๓. โครงการคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยนวัตกรรม IBM KidSmart 
๔. โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ทัศนศึกษา) 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   1. สื่อเทคโนโลยีไม่เพียงพอต่อการการจัดการศึกษา 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
๑. ควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ไว้ในห้องเรียน 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558 ได้ระดับคุณภาพ ดี 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2559 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 3 ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5.00 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.๐0 ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๓  สถำนศึกษำมีจ ำนวนเด็ก มีทรัพยำกร และสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เป็น

สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย 5.๐0 
  
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
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มำตรฐำนที่ ๔  สถำนศึกษำด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 

ผลกำรประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๔.๑ สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา ๑๐๐      

๔.๒ สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ๑๐๐      

๔.๓ คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา ๑๐๐      

๔.๔ สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ๑๐๐      

๔.๕ สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน ๑๐๐      
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ ๑๐๐      

 
ผลกำรด ำเนินกำรในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑  สถำนศึกษำกระจำยอ ำนำจบริหำรและจัดกำรศึกษำ 

 ผลกำรประเมิน  ร้อยละ ๑๐๐  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/กิจกรรม/หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 

๑. แฟ้มการประเมินประสิทธภิาพประสิทธิผลประจ าเดือน 
๒. คู่มือการปฏิบัติงาน, ค าสั่ง 
๓. ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ 
๔. แผนพัฒนาการศึกษา 
๕. ข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
๖. สรุปการรายงานโครงการและกิจกรรม 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

 ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   - 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒  สถำนศึกษำบริหำรโดยใช้หลักกำรมีส่วนร่วม 
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ ๑๐๐  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 

 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
   ๑. รายงานประจ าเดือน 

๒. ข้อมูลในระบบ sis 
๓. แผนพัฒนาการศึกษา 
๔. แผนด าเนินการ 
๕. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
๖.รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
๗. รายงานประจ าป ี

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 
  ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๓ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำร่วมพัฒนำสถำนศึกษำ 
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ ๑๐๐  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 

 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
   ๑. ค าสั่งแต่งตั้ง 

๒. โครงการสัมพันธ์โรงเรียน บ้าน ชุมชน 
๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
๔. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
๕. ภาพกิจกรรม 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 
  ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   - 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๔ สถำนศึกษำบริหำรงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ๑๐๐  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 

 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
   ๑. แผนปฏิบัติการประจ าป ี

๒. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
๓. รายงานการประชุมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔. รายงานการปฏิบัติงานตามแผนงาน   

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   -  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๕  สถำนศึกษำตรวจสอบและถ่วงดุลกำรปฏิบัติงำน 
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ๑๐๐  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 

 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
   ๑. แผนการด าเนินการ 

๒. โครงการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
๓. ค าสั่งแต่งตั้ง 
๔.รายงานประจ าป ี
๕.รายงานการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
๖.การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากต้นสังกัด 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
-  
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558ได้ระดับคุณภาพ ดี 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2559 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 4ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 4  ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕.00 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐0 ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 4 สถำนศึกษำด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 

 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
  
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
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มำตรฐำนที่ ๕  สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ผลกำรประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๕.๑ สถานศึกษาจัดท าและพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา
การศึกษาปฐมวัยให้เหมาะสมกับเด็กและบริบทของท้องถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน 

๑๐๐      

๕.๒ สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญและน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๙๓.๓๓      

๕.๓ สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และพัฒนานวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๘๓.๓๓      

๕.๔ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่หลากหลาย
เหมาะสมกับวัย 

๑๐๐      

๕.๕ สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับให้ครูจัดท าระบบดูแล
ช่วยเหลือเด็ก รายงานผลและส่งต่อข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

๙๓.๓๓      

๕.๖ สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดประสบการณ์อย่าง
เป็นระบบ 

๑๐๐      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ ๙๕.๐๐      
 
ผลกำรด ำเนินกำรในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑  สถำนศึกษำจัดท ำและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำกำรศึกษำปฐมวัยให้เหมำะสมกับเด็กและบริบท 

ของท้องถิ่นสู่ประชำคมอำเซียน 
 ผลกำรประเมิน  ร้อยละ๑๐๐  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 

  ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/กิจกรรม/หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
๑. หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. แผนการจัดประสบการณ ์
๓. โครงการคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยนวัตกรรม IBM KidSmart 
๔. แบบประเมินการใช้หลักสูตร 
๕. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
๖. กรอบหลักสูตรอาเซียน 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

 ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒  สถำนศึกษำส่งเสริม ก ำกับดูแลให้ครูจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญและ 
น ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ ๙๓.๓๓  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 
ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 

   ๑. รายงานประจ าเดือน 
๒. แผนการจัดประสบการณ ์
๓. กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา 
๔. โครงการพัฒนาขา้ราชการครู 
๕. บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ 
๖. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   ๑. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความถนัดของผู้เรียนอยู่เสมอ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓ สถำนศึกษำส่งเสริมกำรผลิต กำรใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และพัฒนำนวัตกรรมที่เอื้อต่อกำร 

เรียนรู้ 
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ๘๓.๓๓  ระดับคุณภำพ  ดีมาก 
  ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร   
   ๑. โครงการส่งเสริมงานวิชาการของโรงเรียน 

๒. แบบบันทึกการผลิตสื่อ 
๓. แผนการจัดประสบการณ ์
๔. บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ 
๕. โครงการพัฒนางานวชิาการด้วยกระบวนการวิจัยเป็นฐานต่อการคิดวิเคราะห์ 
๖.โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา  

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 
  ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   - 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๔ สถำนศึกษำจัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยเหมำะสมกับวัย 
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ๑๐๐  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 

๑. หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. แผนการจัดประสบการณ ์
๓. โครงการสอนแบบโครงงาน 
๔. โครงการค่ายวิชาการ 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
๑. ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากข้ึน เช่น เชิญมาเป็นวิทยากร   
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๕  สถำนศึกษำส่งเสริม ก ำกับให้ครูจัดท ำระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก รำยงำนผลและส่งต่อข้อมูล 
อย่ำงเป็นระบบ 
ผลกำรประเมิน  ร้อยละ๙๓.๓๓  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 

 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
๑. แฟ้มประวัตินักเรียน 
๒. รายงานระบบ sis 
๓. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
๔. บัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน 
๕. สมุดรายงานประจ าตวันักเรียน 
๖. โครงการพัฒนาระบบช่วยเหลือ 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
๑. รายงานผลข้อมูลนักเรียนเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
๒. สนับสนุนให้มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ระบบเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่อง   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๖ สถำนศึกษำนิเทศติดตำมผลกำรจัดประสบกำรณ์อย่ำงเป็นระบบ 
 ผลกำรประเมิน  ร้อยละ๑๐๐  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 

  ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร   
   ๑. กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา 

๒. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
๓. แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
๔. รายงานสรุปโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 
๕. รายงานการประชุมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
๑. น าผลการนิเทศไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดประสบการณ์อย่างสม่ าเสมอ 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558ได้ระดับคุณภาพ ดี 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2559 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 5ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 5  ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
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ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕.00 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.๐0 ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๕ สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
  
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 
มำตรฐำนที่ ๖  สถำนศึกษำสนับสนุนกำรใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ผลกำรประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๖.๑ สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม 

๘๓.๓๓      

๖.๒ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

๙๑.๖๗      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ ๘๗.๕๐      
 

ผลกำรด ำเนินกำรในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑  สถำนศึกษำจัดท ำข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงกำรจัดกิจกรรม
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ๘๓.๓๓  ระดับคุณภำพ  ดีมาก 
  ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/กิจกรรม/หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 

๑. บัญชีแหล่งเรียนรู้ 
๒. ภาพกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
๓. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
๔. โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ทัศนศึกษา) 
๕. โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
๖.แผนการจัดประสบการณ์ 
๗. สรุปผลโครงการ 
๘. แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ปกครอง 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 
  ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   - 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 53 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๒  สถำนศึกษำสนับสนุนกำรใช้และพัฒนำแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ำมำมี 
ส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม 

  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ ๙๑.๖๗  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 

๑. หนังสือเชิญ 
๒. โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. แผนการจัดประสบการณ ์
๔. แบบประเมิน 
๕. ภาพกิจกรรม 
๖. หลักสูตรสถานศึกษา 
๗. สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 
  ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   - 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558ได้ระดับคุณภาพ ดี 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2559 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก 

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

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๖ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๖  ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 4.00 ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๖ สถำนศึกษำสนับสนุนกำรใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย 4.50 
  
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
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มำตรฐำนที่ ๗  สถำนศึกษำจัดระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
ผลกำรประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๗.๑ สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาตามนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา 

๑๐๐      

๗.๒ สถานศึกษาจัดท าแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา
ที่เน้นคุณภาพตามมาตรฐาน 

๑๐๐      

๗.๓ สถานศึกษาจัดระบบบรหิารและสารสนเทศ ๑๐๐      

๗.๔ สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๑๐๐      

๗.๕ สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

๑๐๐      

๗.๖ สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา 

๑๐๐      

๗.๗ สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 

๑๐๐      

๗.๘ สถานศึกษาพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนื่อง ๑๐๐      
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ ๑๐๐      

 
ผลกำรด ำเนินกำรในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑  สถำนศึกษำจัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำตำมนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำ 
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ๑๐๐  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/กิจกรรม/หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 

๑. หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. มาตรฐานการศึกษา 
๓. ประกาศมาตรฐานการศึกษา 
๔. ค าสั่งแต่งตั้ง 
๕. แผนยุทธศาสตร์ 
๖. แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
๗. แผนปฏิบัติการประจ าป ี
๘. รายงานการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
๙. รายงานสรุปผลโครงการ 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 
  ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๒  สถำนศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่เน้นคุณภำพตำมมำตรฐำน 
ผลกำรประเมิน  ร้อยละ ๑๐๐  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 

 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
๑. รายงานประจ าเดือน 
๒ รายงานประจ าป ี
๓. ค าสั่งแต่งตั้ง 
๔. รายงานการประชุมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๕. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
๖. ภาพกิจกรรม 
๗. โครงการประกันคุณภาพทางการศึกษา   

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
 - 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๓ สถำนศึกษำจัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ 
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ๑๐๐  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 

๑.แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน 
๒. คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ 
๓.แผนยุทธศาสตร์ 
๔.แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
๕.แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
๖. แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
- 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๔ สถำนศึกษำด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 ผลกำรประเมิน  ร้อยละ๑๐๐  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 

๑. แผนปฏิบัติการประจ าป ี
๒. โครงการต่างๆ 
๓. รายงานการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
๔. สรุปผลโครงการ 
๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๕  สถำนศึกษำจัดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
 ผลกำรประเมิน  ร้อยละ๑๐๐  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 

๑. แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
๒. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
๓. ค าสั่งแต่งตั้ง 
๔. รายงานการปฏิบัติงานตามแผน 
๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
๖. รายงานการประชุมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๗. รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากต้นสังกัด 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
-   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๖ สถำนศึกษำประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 ผลกำรประเมิน  ร้อยละ๑๐๐  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 

  ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
๑. มาตรฐานการศึกษา 
๒. ค าสั่งแต่งตั้ง 
๓. แบบเก็บรวบรวมข้อมูล 
๔. รายงานการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
๕. รายงานประจ าป ี
๖. โครงการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
- 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๗ สถำนศึกษำจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน 
 ผลกำรประเมิน  ร้อยละ๑๐๐  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 

  ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
๑. รายงานประจ าป ี

๒.โครงการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

๓. รายงานการประชุมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๔. วารสารรายงานประจ าปี 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๘ สถำนศึกษำพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
 ผลกำรประเมิน  ร้อยละ๑๐๐  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 

๑. โครงการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

๒. ค าสั่งแต่งตั้ง 

๓. รายงานการประชุมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๔. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๕. รายงานการปฏิบัติงานตามแผนงาน 

๖. สรุปผลโครงการ 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
- 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558ได้ระดับคุณภาพ ดี 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2559 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๗ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๗ ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕.00 ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐0 ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๗ สถำนศึกษำจัดระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
  
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
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มำตรฐำนที่ ๘  สถำนศึกษำพัฒนำตำมนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำที่เป็นมำตรกำรเสริมเพื่อ 
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สูงข้ึน 

ผลกำรประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๘.๑ สถานศึกษาจัดโครงการ/ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
ตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

๑๐๐      

๘.๒ สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการ
ยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลศิ
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

๙๓.๓๓      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ ๙๖.๖๗      
 
ผลกำรด ำเนินกำรในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๑  สถำนศึกษำจัดโครงกำร/ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตำมนโยบำยเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ 
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ๑๐๐  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 

 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/กิจกรรม/หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
๑.โครงการสอนแบบโครงงาน 

๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

๓. กิจกรรมสู่ร่มอาราม 

๔. ภาพกิจกรรม 

๕. สรุปผลโครงการ 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 
  ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   - 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๒  สถำนศึกษำด ำเนินงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำยในกำรยกระดับคุณภำพ รักษำมำตรฐำน และ 

พัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศตำมแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำ 
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ ๙๓.๓๓  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 

๑.แผนการปฏิบัติงานประจ าป ี

๒. รายงานประจ าป ี

๓. บันทึกข้อตกลง 

๔. รายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน 

๕. สรุปผลโครงการต่างๆ 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   1. สถานศึกษายังไม่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   ๑. ควรพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาสู่ความเป็นเลิศอย่าง 
  ต่อเนื่อง 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 59 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558ได้ระดับคุณภาพ ดี 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2559 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๘ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๘ ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕.00 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.๐0 ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๘ สถำนศึกษำพัฒนำตำมนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำที่เป็น

มำตรกำรเสริมเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สูงข้ึน 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย5.๐0 
  
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
  
มำตรฐำนที่ ๙  เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยเหมำะสมตำมวัย 

ผลกำรประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๙.๑ เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 84.19      

๙.๒ เด็กมีสมรรถภาพทางกายและกลไกเหมาะสมตามวัย 100      

๙.๓ เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัย
ของตนเองเหมาะสมตามวัย 

100      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ ๙4.73      
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ผลกำรด ำเนินกำรในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๑  เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ๘๔.๑๙  ระดับคุณภำพ  ดีมาก 

 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/กิจกรรม/หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
๑. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
๒. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
๓. โครงการอาหารกลางวัน 
๔. สรุปผลโครงการ 
๕. แบบบันทึกพัฒนาการนักเรียน 
๖. แบบประเมินพัฒนาการนกัเรียน 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 
  ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข    
   ๑.ด าเนินกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาเด็กที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๒  เด็กมีสมรรถภำพทำงกำยและกลไกเหมำะสมตำมวัย 
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ ๑๐๐  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 

๑. แบบประเมินพัฒนาการนกัเรียน 
๒. บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ 
๓. ภาพกิจกรรมพลศึกษา 
๔. ภาพกิจกรรมกลางแจ้ง 
๕. ภาพกิจกรรมสร้างสรรค์  

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
 ๑.ควรมีการทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกายตามเกณฑ์ภาคเรียนละ  2 – 3  ครั้ง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๓ เด็กมีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพ และควำมปลอดภัยของตนเองเหมำะสมตำมวัย 
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ ๑๐๐  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 

 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
๑. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

๒. สรุปผลโครงการโรงเรียนสง่เสริมสุขภาพ 

๓. ภาพกิจกรรม 

๔.แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน  
๕. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
 ๑. ควรส่งเสริมในเรื่องความปลอดภัยของเด็กในการจัดกิจกรรมและปลูกฝังการรักษา 
อนามัยของตนเองและสุขนิสัยที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558ได้ระดับคุณภาพ ดี 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2559 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๙ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๙ ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕.00 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.๐0 ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๙ เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยเหมำะสมตำมวัย 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
  
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
  
มำตรฐำนที่ ๑๐  เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจเหมำะสมตำมวัย 

ผลกำรประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๑๐.๑ เด็กร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และ
ผู้อื่น 

๑๐๐      

๑๐.๒ เด็กมีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ๑๐๐      

๑๐.๓ เด็กสนใจ ชื่นชมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

๑๐๐      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ ๑๐๐      
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ผลกำรด ำเนินกำรในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๑  เด็กร่ำเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อ่ืน 
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ๑๐๐  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 

 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/กิจกรรม/หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
๑. แบบบันทึกกิจกรรมหน้าเสาธง 

๒. แบบบันทึกพฤติกรรม 

๓. แบบประเมินพฤติกรรม 

๔. สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน 

๕. แบบประเมินพัฒนาการนกัเรียน 

๖. สถิติการมาโรงเรียน 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   - 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๒  เด็กมีควำมม่ันใจ กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม 
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ ๑๐๐  ระดับคุณภำพ  ดีมาก 

 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
๑. แบบบันทึกกิจกรรมหน้าเสาธง 

๒. แบบบันทึกพฤติกรรม 

๓. แบบประเมินพัฒนาการนกัเรียน 

๔. สมุดรายงานประจ าตวันักเรียน 

๕. ภาพกิจกรรม 

๖. สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 
  ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   - 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๓ เด็กสนใจ ชื่นชมกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี กำรเคลื่อนไหว และรักธรรมชำติ 
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ ๑๐๐  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 

 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
๑. แผนการจัดประสบการณ ์
๒. แบบประเมินพัฒนาการ 
๓. โครงการค่ายวิชาการ 
๔. ภาพกิจกรรมเสรี 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   ๑.ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความสามารถในโอกาสต่างๆนอกสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558ได้ระดับคุณภาพ ดี 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2559 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1๐ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 1๐ ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5.00 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 1๐ เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจเหมำะสมตำมวัย 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย5.00 
  
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
  
มำตรฐำนที่ ๑๑  เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคมเหมำะสมตำมวัย 

ผลกำรประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๑๑.๑ เด็กมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามข้อตกลง ๙๘.๒๔      
๑๑.๒ เด็กมีความกตัญญูกตเวที มีมารยาทปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่ตนนับถือ 

๑๐๐      

๑๑.๓ เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความรู้สึกที่
ดีต่อตนเองและผู้อื่น 

๑๐๐      

๑๑.๔ เด็กรู้จักประหยัด ใช้ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม ๑๐๐      
๑๑.๕ เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน ๑๐๐      
๑๑.๖ เด็กเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน และปฏิบัติ
ตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

๑๐๐      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ ๙๙.๗๑      

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 64 

ผลกำรด ำเนินกำรในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑  เด็กมีควำมรับผิดชอบและปฏิบัติตำมข้อตกลง 
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ๙๘.๒๔  ระดับคุณภำพ  ดีมาก 

 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/กิจกรรม/หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
๑. แบบประเมินพัฒนาการนกัเรียน 
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม 
๓. กิจกรรมหน้าเสาธง 
๔. บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ 
๕. ภาพกิจกรรม  

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 
  ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข   
   - 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๒  เด็กมีควำมกตัญญูกตเวที มีมำรยำทปฏิบัติตนตำมวัฒนธรรมไทยและหลักศำสนำที่ตนนับถือ 
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ ๑๐๐  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 

 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
๑.โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๒. บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ 
๓. สรุปผลกิจกรรมวันไหว้ครู 
๔. แบบประเมินพัฒนาการนกัเรียน 
๕. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 
๖. ภาพกิจกรรม 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   ๑. ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๓ เด็กมีควำมซื่อสัตย์สุจริต เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ ๑๐๐  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 

 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
๑. โครงการเสริมประสบการณ์วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. กิจกรรมสู่ร่มอาราม 

๓. บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ 
๔. แบบบันทึกพฤติกรรม 

๕. แบบประเมินพัฒนาการนกัเรียน 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
 ๑.ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๔ เด็กรู้จักประหยัด ใช้ทรัพยำกรและรักษำสิ่งแวดล้อม 
ผลกำรประเมิน  ร้อยละ ๑๐๐  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 

 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
๑. สรุปโครงการเสริมประสบการณ์วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพยีง 
๒. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 
๓. แบบประเมินพัฒนาการนกัเรียน 
๔. ภาพกิจกรรม 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   ๑. จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กรักการประหยัดอดออม 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๕ เด็กมีกำรปรับตัวในกำรปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ ๑๐๐  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 

 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
๑. โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ทัศนศึกษา) 
๒.โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๓. กิจกรรมหน้าเสาธง 

๔. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 

๕. แบบประเมินพัฒนาการนกัเรียน 

๖. ภาพกิจกรรม 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   ๑.ส่งเสริมให้เด็กได้ท ากิจกรรมกระบวนการกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๖ เด็กเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และปฏิบัติตนตำมระบอบประชำธิปไตยอันมี 

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ ๑๐๐  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 

๑. สรุปกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 

๒. สรุปผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

๓. สรุปกิจกรรมสู่ร่มอาราม 

๔. กิจกรรมหน้าเสาธง 

๕. แบบบันทึกหลังแผนการจัดประสบการณ์ 
๖. ภาพกิจกรรม  

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   - 
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558ได้ระดับคุณภาพ ดี 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2559 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1๑ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑1 ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕.00 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑1  เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคมเหมำะสมตำมวัย 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
  
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
  
มำตรฐำนที่ ๑๒  เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำเหมำะสมตำมวัย 

ผลกำรประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๑๒.๑ เด็กมีทักษะความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นตามหลักสูตร ๙๘.๖๗      

๑๒.๒ เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และมีจินตนาการ 

๙๗.๕๗      

๑๒.๓ เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสมกับวัย ๙๗.๙๒      

๑๒.๔ เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

๙๖.๖๗      

๑๒.๕ เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๙๕.๔๖      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ ๙๗.๒๖      
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ผลกำรด ำเนินกำรในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๑  เด็กมีทักษะควำมรู้พื้นฐำนที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร 
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ๙๘.๖๗  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 

 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/กิจกรรม/หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
๑. แผนการจัดประสบการณ ์

๒. โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ทัศนศึกษา) 
๓.  โครงการสอนแบบโครงงาน 

๔. แบบประเมินพัฒนาการนกัเรียน 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   - 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๒  เด็กมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ และมีจินตนำกำร 
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ ๙๗.๕๗  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 

๑. แบบบันทึกพฤติกรรม 

๒. แบบประเมินพัฒนาการนกัเรียน 

๓. แผนการจัดประสบการณ ์

๔. แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 

๕. ภาพกิจกรรม 

๖. โครงการสอนแบบโครงงาน 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 
  ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   ๑. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดให้เด็กอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๓ เด็กมีทักษะในกำรใช้ภำษำสื่อสำรเหมำะสมกับวัย 
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ ๙๗.๙๒  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 

 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 

๒. แบบประเมินพัฒนาการนกัเรียน 

๓. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
๔. กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

๕. โครงการสอนแบบโครงงาน 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๔ เด็กมีทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
ผลกำรประเมิน  ร้อยละ ๙๖.๖๗  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 

 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
 ๑. แบบบันทึกพัฒนาการนักเรียน 

 ๒. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 

 ๓. สมุดรายงานประจ าตวันักเรียน 

 ๔. สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน 

 ๕. แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน    

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 
 ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 

 ๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่เสมอ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๕ เด็กมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ ๙๕.๔๖  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 

 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 
๒. กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
๓. แบบประเมินพัฒนาการนกัเรียน 
๔. โครงการสอนแบบโครงงาน 
๕. โครงการจัดท าศูนย์การเรยีนรู้ปฐมวัย   

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
 ๑.ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการปลูกฝังการรักการอ่านแก่เด็กอยู่เสมอ 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558ได้ระดับคุณภาพ ดี 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2559 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1๒ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 1๒ ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕.00 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐0 ดีเยี่ยม 
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สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 1๒ เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำเหมำะสมตำมวัย 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
  
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
  
มำตรฐำนที่ ๑๓  สถำนศึกษำบรรลุตำมเป้ำหมำย ปรัชญำ วิสัยทัศน์ และจุดเน้น 

ผลกำรประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๑๓.๑ สถานศึกษาพัฒนาเด็กบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ ปรากฏเป็นอัตลักษณ์ของเด็ก 

100      

๑๓.๔ สถานศึกษาบรรลผุลการพัฒนาปรากฏเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

93.33      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 96.67      
 
ผลกำรด ำเนินกำรในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๓.๑  สถำนศึกษำพัฒนำเด็กบรรลุตำมเป้ำหมำย ปรัชญำ วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ ปรำกฏเป็น 

อัตลักษณ์ของเด็ก 
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ๑๐๐ ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 

 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/กิจกรรม/หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
๑. แผนพัฒนาการศึกษา 
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
๓. รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔. แบบสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๕. รายงานประจ าป ี
๖. สรุปผลการประเมินพัฒนาการนักเรียน 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๓.๒  สถำนศึกษำบรรลุผลกำรพัฒนำปรำกฏเป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ ๙๓.๓๓  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 

 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
๑. แผนพัฒนาการสถานศึกษา 
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
๓. รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔. แบบสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๕. รายงานประจ าป ี

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   1. สถานศึกษายังไม่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
  ๑. พัฒนาสถานศึกษาเพื่อให้ได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอกที่แสดงถึงการยอมรับใน
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558ได้ระดับคุณภาพ ดี 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2559 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1๓ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 1๓ ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕.00 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.๐0 ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 1๓ สถำนศึกษำบรรลุตำมเป้ำหมำย ปรัชญำ วิสัยทัศน์ และจุดเน้น 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
  
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
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มำตรฐำนที่ ๑๔  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และเด็ก มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
ผลกำรประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๑๔.๑ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
เด็ก 

๘๐.๖๗      

๑๔.๒ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู 8๓.๒๒      

๑๔.๓ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๘๒.๘๑      

๑๔.๔ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 8๓.๖๖      
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ ๘๒.๕๙      

 
ผลกำรด ำเนินกำรในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔.๑  ผู้ปกครองและชุมชนมีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพของเด็ก 
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ๘๐.๖๗  ระดับคุณภำพ  ดีมาก 

 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/กิจกรรม/หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

๒. รายงานการประชุมผู้ปกครอง 

๓. แบบสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 
  ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   - 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔.๒  ผู้ปกครองและชุมชนมีควำมพึงพอใจต่อครู 
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ ๘๓.๒๒  ระดับคุณภำพ  ดีมาก 
  ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 

๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

๒. รายงานการประชุมพนักงานครูและบุคลากรฯ 

๓. แบบสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 
  ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   - 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔.๓ ผู้ปกครองและชุมชนมีควำมพึงพอใจต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
  ผลกำรประเมิน  ร้อยละ ๘๒.๘๑  ระดับคุณภำพ  ดีมาก 

 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

๒. รายงานการประชุมผู้ปกครอง 

๓. แบบสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 
  ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   - 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔.๔ ผู้ปกครองและชุมชนมีควำมพึงพอใจต่อสถำนศึกษำ 

ผลกำรประเมิน  ร้อยละ ๘๓.๖๖  ระดับคุณภำพ  ดีมาก 
 ร่องรอยกำรพัฒนำ/ โครงกำร/ กิจกรรม/ หลักฐำนที่ได้ด ำเนินกำร 

๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

๒. รายงานการประชุมผู้ปกครอง 

๓. แบบสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 
  ข้อเสนอแนะ/ แนวทำงแก้ไข 
   - 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558ได้ระดับคุณภาพ ดี 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2559 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก 

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

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1๔ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 1๔ ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 4.00 ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 1๔ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และเด็ก มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง  

และชุมชน 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย 4.50 
  
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
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3.  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 3.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มำตรฐำนด้ำนปัจจัยทำงกำรศึกษำ 
มำตรฐำนที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ
  ผลกำรประเมิน ได้มาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ย ๔.๕๐ ระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม 

จุดเด่น บุคลากรครูในโรงเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกคน โดยครูมีความ
มุ่งม่ันและอุทิศตนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กเพ่ือพัฒนาเด็กให้
มีความพร้อมทั้ง ๔ ด้านอย่างเต็มศักยภาพ 

จุดที่ควรพัฒนำ สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองด้านการท าวิทยฐานะและจัดระบบนิเทศภายในให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

มำตรฐำนที่ ๒ ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม มีภำวะผู้น ำ และมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัด 
  กำรศึกษำ  

  ผลกำรประเมิน  ได้มาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ย ๔.๕๐ ระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ มีการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร

ในโรงเรียนให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ มีการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จุดที่ควรพัฒนำ ผู้บริหารควรเข้ารับการอบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 

มำตรฐำนที่ ๓ สถำนศึกษำมีจ ำนวนเด็ก มีทรัพยำกร และสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้
  ผลกำรประเมิน  ได้มาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ย ๕.๐๐ ระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม 

จุดเด่น  โรงเรียนได้งบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านวัสดุ -ครุภัณฑ์ จาก
หน่วยงานต้นสังกัด มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ เอ้ือต่อการจัด
ประสบการณ ์

จุดที่ควรพัฒนำ จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดน่าอยู่ ร่มรื่น ควรปลูกต้นไม้ หรือสวนสมุนไพร เพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว เพ่ือใช้เป็นบริเวณพักผ่อน  

 
มำตรฐำนด้ำนกระบวนกำรทำงกำรศึกษำ 
มำตรฐำนที่ ๔ สถำนศึกษำด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน  

  ผลกำรประเมิน  ได้มาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ย ๕.๐๐ ระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น  สถานศึกษามีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และมีการ

ตรวจสอบระบบการบริหารภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนำ ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับการอบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน

อย่างสม่ าเสมอ 
มำตรฐำนที่ ๕ สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  

  ผลกำรประเมิน  ได้มาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ย ๕.๐๐ ระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น  มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพัฒนาการ และมีท าวิจัยใน

ชั้นเรียน บันทึกพฤติกรรมเด็กและวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล 
จุดที่ควรพัฒนำ ควรมีการจัดมุมประสบการณ์ และสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เหมาะสมกับ

เด็ก และพัฒนามุมประสบการณ์อย่างสม่ าเสมอ 
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มำตรฐำนที่ ๖ สถำนศึกษำสนับสนุนกำรใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น  
  ผลกำรประเมิน  ได้มาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ย ๔..๕๐ ระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม 

จุดเด่น  สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสนับสนุนให้ความรู้
ทั้งหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน 

จุดที่ควรพัฒนำ ควรมีการน าเด็กทัศนศึกษานอกสถานที่อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

มำตรฐำนที่ ๗ สถำนศึกษำจัดระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
  ผลกำรประเมิน  ได้มาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ย ๕.๐๐ ระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม 

จุดเด่น  สถานศึกษามีการพัฒนามาตรฐานการศึกษา และมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพท่ีเหมาะสม 

จุดที่ควรพัฒนำ ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพอย่าง
สม่ าเสมอ 

มำตรฐำนที่ ๘ สถำนศึกษำพัฒนำตำมนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำที่เป็นมำตรกำรเสริมเพื่อ 
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สูงข้ึน  

  ผลกำรประเมิน  ได้มาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ย ๕.๐๐ ระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น  สถานศึกษามีการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาสู่

อาเซียน 
จุดที่ควรพัฒนำ ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

 
มำตรฐำนด้ำนผลผลิตทำงกำรศึกษำ 
มำตรฐำนที่ ๙ เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยเหมำะสมตำมวัย  

  ผลกำรประเมิน  ได้มาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ย ๕.๐๐ ระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น  เด็กมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี ร่าเริงแจ่มใส กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

และชอบมาโรงเรียน 
จุดที่ควรพัฒนำ  ดูแลเรื่องการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์จากทางครอบครัว 

มำตรฐำนที่ ๑๐ เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจเหมำะสมตำมวัย  
  ผลกำรประเมิน  ได้มาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ย ๕.๐๐ ระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม 

 จุดเด่น  เด็กสนใจและกระตือรือร้นในการท างานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
 จุดที่ควรพัฒนำ เด็กมีจ านวนมาก ท าให้บางครั้งในการจัดกิจกรรมจึงดูแลเด็กได้ไม่ทั่วถึง 

มำตรฐำนที่ ๑๑ เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคมเหมำะสมตำมวัย  
  ผลกำรประเมิน  ได้มาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ย ๕.๐๐ ระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม 

จุดเด่น เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นมี
ความสนุกสนานในการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน ชื่นชมผลงานของตนเองและ
ผู้อื่น 

จุดที่ควรพัฒนำ ส่งเสริมให้เด็กได้นั่งสมาธิอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้มีสมาธิในการท ากิจกรรมที่
ยาวนานขึ้น รวมทั้งความมีวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม และความพอเพียง 
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มำตรฐำนที่ ๑๒ เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำเหมำะสมตำมวัย  
  ผลกำรประเมิน  ได้มาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ย ๕.๐๐ ระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม 

จุดเด่น  เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สนุกสนานกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และมีความกระตือรือร้นในการอ่าน 

จุดที่ควรพัฒนำ ทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมกิจกรรมที่ให้เด็กได้อ่านหนังสือ
มากขึ้น 

มำตรฐำนที่ ๑๓ สถำนศึกษำบรรลุตำมเป้ำหมำย ปรัชญำ วิสัยทัศน์ และจุดเน้น  
  ผลกำรประเมิน  ได้มาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ย ๕.๐๐ ระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม 

จุดเด่น  สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา มีการก าหนดเอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์ท่ีเหมาะสมกับชุมชนและท้องถิ่น 

จุดที่ควรพัฒนำ การพัฒนาสถานศึกษาตามเอกลักษณ์ อัตลักษณ์เพื่อให้ได้รับรางวัลจากองค์กร
ภายนอก 

มำตรฐำนที่ ๑๔ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และเด็ก มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน  
  ผลกำรประเมิน  ได้มาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ย ๔.๕๐ ระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม 

จุดเด่น มีชมรมผู้ปกครอง และมีการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ ๒ ครั้ง เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนำ น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาสู่กิจกรรมในสถานศึกษามากขึ้น เพ่ือเป็นการเปิดโลก
สู่การเรียนรู้ ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย 

  
4.   ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.1   ผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย 
  ผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  โรงเรียนได้ท าการประเมินพัฒนาการด้าน
ร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม  และด้านสติปัญญา  แสดงผลการประเมินดังตารางต่อไปนี้ 
 

ชั้นอนุบาล 
ปีที ่

จ านวน 
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยพัฒนาการด้าน 
รวม 

เฉลี่ย 
รวม 

ระดับ 
คุณภาพ ร่างกาย อารมณ ์ สังคม สติปัญญา 

1 3๐ 2.93 2.90 2.87 2.67 11.37 2.84 ด ี
2 ๓๒ 2.97 2.94 2.94 2.59 11.44 2.86 ด ี
3 28 3.00 3.00 3.00 3.00 12 3.00 ด ี

เฉลี่ยรวม  2.97 2.95 2.94 2.75  2.90  
ระดับคณุภาพ  ด ี ด ี ด ี ด ี   ด ี

       
  สรุปผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนปีการศึกษา ๒๕๕9 
  ผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 

 พัฒนาการด้านรา่งกาย    มีค่าเฉลีย่  2.93 ระดับคณุภาพ ด ี  
 พัฒนาการด้านอารมณ์    มีค่าเฉลีย่  2.90 ระดับคณุภาพ ด ี  
 พัฒนาการด้านสังคม  มีค่าเฉลีย่  2.87 ระดับคณุภาพ ด ี  
 พัฒนาการด้านสติปัญญา  มีค่าเฉลีย่   2.67 ระดับคณุภาพ ด ี  
 เฉลี่ยรวมท้ัง 4  ด้าน  มีค่าเฉลี่ย   2.84 ระดับคุณภาพ ดี  
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  ผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 
 พัฒนาการด้านรา่งกาย    มีค่าเฉลีย่   2.97 ระดับคณุภาพ ด ี   
 พัฒนาการด้านอารมณ์    มีค่าเฉลีย่   2.94 ระดับคณุภาพ ด ี   
 พัฒนาการด้านสังคม  มีค่าเฉลีย่   2.94 ระดับคณุภาพ ด ี   
 พัฒนาการด้านสติปัญญา  มีค่าเฉลีย่   2.59 ระดับคณุภาพ ด ี   
 เฉลี่ยรวมท้ัง 4  ด้าน  มีค่าเฉลี่ย   2.86 ระดับคุณภาพ ดี   

   
  ผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 

 พัฒนาการด้านรา่งกาย    มีค่าเฉลีย่   3.00 ระดับคณุภาพ ด ี  
 พัฒนาการด้านอารมณ์    มีค่าเฉลีย่   3.00 ระดับคณุภาพ ด ี   
 พัฒนาการด้านสังคม  มีค่าเฉลีย่   3.00 ระดับคณุภาพ ด ี   
 พัฒนาการด้านสติปัญญา  มีค่าเฉลีย่   3.00 ระดับคณุภาพ ด ี   
 เฉลี่ยรวมท้ัง 4  ด้าน  มีค่าเฉลี่ย   3.00 ระดับคุณภาพ ดี   

 
 4.2   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระทุกระดับชั้น 
 4.2.1 ผลพัฒนาการเด็กระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็กที่ได้ผลการประเมินระดับคุณภาพ(คน) 

อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 

ดี พอใช้ ปรับปรุง ดี พอใช้ ปรับปรุง ดี พอใช้ ปรับปรุง 
๑. ด้านรา่งกาย 28 2 - 31 1 - 29 - - 
๒. ด้านอารมณ-์จิตใจ 27 3 - 30 2 - 29 - - 
๓. ด้านสังคม 26 4 - 30 2 - 29 - - 
๔. ด้านสติปัญญา 20 10 - 19 13 - 29 - - 

รวม 30 32 29 
หมายเหตุ : ให้น าเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย 
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ตอนที่ ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

 
 จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย ผลการประเมินพัฒนาการ สถานศึกษา 
ได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการพัฒนาและวางแนวทางการน าไปใช้พัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ดังนี้ 
 
๑. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวม 
1.๑  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ด้านปัจจัยทางการศึกษา 
 ผลการประเมินคุณภาพด้านปัจจัยทางการศึกษา คือ ได้มาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม จ านวน 
๓ มาตรฐาน 

ด้านกระบวนการทางการศึกษา 
 ผลการประเมินคุณภาพด้านกระบวนการทางการศึกษา คือ ได้มาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
จ านวน ๕ มาตรฐาน  

 ด้านผลผลิตทางการศึกษา 
 ผลการประเมินคุณภาพด้านผลผลิตทางการศึกษา คือ ได้มาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม จ านวน 
๖ มาตรฐาน 

โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา งบประมาณสถานศึกษา 
2. โครงการค่ายวิชาการ งบประมาณสถานศึกษา 
3. โครงการสอนแบบโครงงาน งบประมาณสถานศึกษา 
4. โครงการส่งเสริมงานวิชาการของโรงเรียน งบประมาณเทศบาล 
5. โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง(ทัศนศึกษา) งบประมาณสถานศึกษา 
6. โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน งบประมาณสถานศึกษา 
7. โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน งบประมาณสถานศึกษา 
8. โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน งบประมาณสถานศึกษา 
9. โครงการพัฒนาผู้เรียนตามหน่วยประสบการณ์ งบประมาณสถานศึกษา 

10. โครงการพัฒนาระบบช่วยเหลือ งบประมาณสถานศึกษา 
11. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งบประมาณสถานศึกษา 
12. โครงการส่งเสริมสุขภาพ งบประมาณสถานศึกษา 
13. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา งบประมาณสถานศึกษา 
14. โครงการอาหารกลางวัน งบประมาณสถานศึกษา 
15. โครงการอาหารเสริม (นม) งบประมาณเทศบาล 
16. โครงการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา งบประมาณเทศบาล 
17. โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา งบประมาณสถานศึกษา 
18. โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ งบประมาณสถานศึกษา 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
19. โครงการเสริมประสบการณ์วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอพียง                                                                                                                                                          งบประมาณสถานศึกษา 
20. โครงการคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยนวัตกรรมIBM KidSmart งบประมาณสถานศึกษา 
21. โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) งบประมาณสถานศึกษา 
22. โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (WIFI) งบประมาณสถานศึกษา 
23. โครงการพัฒนาข้าราชการครู งบประมาณสถานศึกษา 
24. โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา งบประมาณสถานศึกษา 
25. โครงการพัฒนางานวิชาการด้วยกระบวนการวิจัยเป็นฐานต่อ

การคิดวิเคราะห์ 
งบประมาณสถานศึกษา 

26. โครงการสัมพันธ์ โรงเรียน บ้าน ชุมชน งบประมาณเทศบาล 
27. โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน งบประมาณสถานศึกษา 
28. โครงการประกันคุณภาพทางการศึกษา งบประมาณเทศบาล 
29. โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้าน งบประมาณเทศบาล 
30. โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า งบประมาณเทศบาล 
31. โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณสถานศึกษา 
32. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน งบประมาณเทศบาล 
33. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน งบประมาณสถานศึกษา 
34. โครงการค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(ซ่อมแซมอาคารเรียน) 
งบประมาณสถานศึกษา 

35. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนแก่เด็กปฐมวัย งบประมาณเทศบาล 
36. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน งบประมาณสถานศึกษา 
37. โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ งบประมาณสถานศึกษา 
38.  โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร งบประมาณสถานศึกษา 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 
 ไม่มี 
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๒.  จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
      ๒.๑ วิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน 

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 
จุดเด่น 

- มีการบริหารงานอย่างมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วน 

- มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชดัเจน  
- มีการบริหารงานเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ 

- มีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และก าหนด
มาตรฐานการศึกษา 

- ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากต้นสังกัดและกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและภาคเอกชน 

- มีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินงาน 

- ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
- ครูมีวุฒิการศึกษาปฐมวัยทุกคน 

- นักเรียนกล้าแสดงออก และมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 
- มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมโดยการไปวัดทุกวันพระ 

- มีการจัดประสบการณ์ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 
ได้แก่ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน 

- มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถกับองค์กรภายนอก 

- สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่สะอาด สวยงาม 

- มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาอย่างสม่ าเสมอ 

- มีการน านวัตกรรมมาจัดการจดัการเรียนการสอนที่
หลากหลาย 

จุดด้อย 
- อาคารสถานที่คับแคบ พื้นที่มีจ ากัด และไม่เอ้ือต่อการ

จัดกิจกรรมที่หลากหลาย  
- ขาดห้องเสริมพัฒนาการ เช่น ห้องดนตรี ห้องเสริม

ภาษา เป็นต้น 

ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 
โอกำส 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
- มีคณะกรรมการสถานศึกษาทีเ่ข้มแข็ง 

- มีชมรมผู้ปกครองให้การสนับสนุน 

- มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และระบบ
สารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร 

- บุคลากรมีส่วนร่วมกิจกรรมกับชุมชนสม่ าเสมอ 

- สถานศึกษาตั้งอยู่ในแหล่งเศรษฐกิจ  
- สถานศึกษาตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ เช่น วัด 

โรงพยาบาล ศูนย์นวดฯ ตลาด มหาวิทยาลัย 
ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ 

- มีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- การคมนาคมสะดวก 

อุปสรรค 
- ผู้ปกครองบางส่วนขาดความเข้าใจในเรื่องการจัด

การศึกษาระดับปฐมวัย 

- ผู้ปกครองให้ความร่วมมือน้อยในการเข้าร่วมประชุม
ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 
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      ๒.๒ นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคล 
            และหน่วยงานอ่ืน (รวมถึงอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา) 

๑) โครงการสอนแบบโครงงาน 
๒) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพ 
๓) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (กิจกรรมสู่ร่มอาราม) 

 

๓. ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 ๑)การพัฒนางานวิชาการโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 
 

๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
๑) พัฒนาบุคลากรในด้านการบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงาน ส่งเสริมการอบรม/ สัมมนา/ 

ศึกษาดูงาน เพื่อน าความรู้ไปพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมประสิทธิภาพทางด้านการท างานของตนเอง
อย่างเป็นระบบ 

๒) พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
ที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ 

๓) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร ผู้ปกครอง และ
นักเรียน เพ่ือการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
บริหารงานของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 82 

 
 หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมส าคัญ ที่แสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 รายงานการประชุมครั้งที่ปรากฏว่าคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา 
 แบบรายงานคะแนนผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับสถานศึกษา(จากเวปไซต์

http://www.localschool.in.th) 
 รายละเอียดผลการจัดการเรียนรู้ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงรายละเอียดทุกระดับ) 

ฯลฯ 
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 รายละเอียดผลการจัดการเรียนรู้ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงรายละเอียดทุกระดับ) 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
        ผลพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 

ระดับชั้น 
จ านวน 

เด็ก 
ที่ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย 

สรุป 
ระดับ

คุณภาพ 
พัฒนาการ 

ด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์

จิตใจ 
ด้าน 
สังคม 

ด้าน 
สติปัญญา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 30 3.00 3.00 3.00 3.00 12 3.00 3 

รวม 30 3.00 3.00 3.00 3.00 12 3.00   
ค่าเฉลี่ย   3.00 3.00 3.00 3.00 12 3.00 3 

สรุประดับคุณภาพ  3 3 3 3    
สรุปพัฒนาการ  ดี ดี ดี ด ี    

 

        ผลพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 

ระดับชั้น 
จ านวน 

เด็ก 
ที่ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย 

สรุป 
ระดับ

คุณภาพ 
พัฒนาการ 

ด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์

จิตใจ 
ด้าน 
สังคม 

ด้าน 
สติปัญญา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ 32 3.00 3.00 3.00 3.00 12 3.00 3 

รวม 32 3.00 3.00 3.00 3.00 12 3.00   
ค่าเฉลี่ย   3.00 3.00 3.00 3.00 12 3.00 3 

สรุประดับคุณภาพ  3 3 3 3    
สรุปพัฒนาการ  ดี ดี ดี ด ี    

 

        ผลพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 

ระดับชั้น 
จ านวน 

เด็ก 
ที่ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย 

สรุป 
ระดับ

คุณภาพ 
พัฒนาการ 

ด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์

จิตใจ 
ด้าน 
สังคม 

ด้าน 
สติปัญญา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ 29 3.00 3.00 3.00 3.00 12 3.00 3 

รวม 29 3.00 3.00 3.00 3.00 12 3.00   
ค่าเฉลี่ย   3.00 3.00 3.00 3.00 12 3.00 3 

สรุประดับคุณภาพ  3 3 3 3    
สรุปพัฒนาการ  ดี ดี ดี ด ี    

(ให้น าเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย) 
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คณะท างาน 
 

คณะที่ปรึกษา 
๑. นางวรรณา  เลิศเกียรติด ารงค์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

๒. นางสาวศิวด ี  พุทธิพันธ ์  รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองป่าครั่ง 

๓. นางเพ็ญศรี  รัตตนิทัศน์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของโรงเรียน 

๑. นางอาจาร ี  บัวหลวง    
 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

๑. นางวรรณา  เลิศเกียรติด ารงค์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

๒. นายเดมิตร  จับจันทร์  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

๓. นางทิพยาภรณ์  ใจใหญ่   หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 

๔. นางสาวสวรรยา  สุทธศิลป์  นักวิชาการศึกษา 

๕. นางเพ็ญศรี  รัตตนิทัศน์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

๖. นางอาจาร ี  บัวหลวง   ครู คศ.๒ 
 
ผู้จัดท าเอกสาร 

๑. นางอาจาร ี  บัวหลวง   ประธาน 

๒. นางสาวกาญจนา  อุตมะแก้ว  รองประธาน 

๓. นางสาวเรณา  ไชยศรี   กรรมการ 

๔. นางรัชน ู  นันติแสง  กรรมการ 

๕. นางนงคราญ  สุรินทร์ฤทธิ์  กรรมการ 

๖. นางฉันทวรรณ  มอยไข   กรรมการ 

๗. นางสาวปฏิมา  คนแคล้ว  กรรมการ 

๘. นางสาวจไุรรัตน ์  ด าสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
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รางวัล และผลงาน  
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วนัที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นักเรียน 
ด.ช.ปรัชญ์วรกิตติ์ จันทรุทัยณัช 

 
รางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 mini 
mister การประกวด Prince & Princess 
Thailand 2016 รอบภูมิภาค เชียงใหม่/ 
ภาคเหนือ วันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๕๙  
ณ คุ้มขันโตก 

 
Prince & Princess Thailand 
2016 

ด.ช.ปรัชญ์วรกิตติ์ จันทรุทัยณัช รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด
เด็กน้อยคนเก่ง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ 

คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ด.ญ.กัญญาวีร์  ด าสุวรรณ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันเล่า
นิทานสตาร์ฟิช ครั้งที่1 Starfish 
storytelling contest วันที่ ๑๐ มีนาคม 
๒๕๖๐ 

โรงเรียนบ้านปลาดาว 

ด.ช.นรินทร์  ฆ้องเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขันเล่า
นิทานสตาร์ฟิช ครั้งที่1 Starfish 
storytelling contest วันที่ ๑๐ มีนาคม 
๒๕๖๐ 

โรงเรียนบ้านปลาดาว 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วนัที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

ครู 
นางสาวกาญจนา  อุตมะแก้ว 

 
รางวัลครูดีเด่น เนื่องในวันครูวันที่ 16 
มกราคม 25๖๐ 

 
เทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง 
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 




