
บทน ำ 

1. ข้อมลูทัว่ไป 
1.1. ช่ือสถำนศึกษำ  โรงเรยีนหนองจอกกงลบิฮวัเคยีว 

 สถำนท่ีตัง้  เลขที ่๑๕๗ หมู ่๘ ถนนสุขาภบิาล ๙ แขวงหนองจอก  
เขตหนองจอก  กรงุเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์๑๐๕๓๐ 

 โทรศพัท ์ ๐-๒๕๔๓-๑๘๔๘ 
 โทรสำร  ๐-๒๕๔๓-๒๘๔๔ 
 E-mail   info@njchineseschool.net 
 Website  www.hjchineseschool.net 

1.2. ประวติัโรงเรียน 

 

 

โรงเรยีนหนองจอกกงลบิฮวัเคยีวก่อตัง้เมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๐ โดยนายเป็นเชงิ แซ่เตยี นายเกีย้ม
งว้น แซ่ผู่ กบั นางกวงเชยีง แซ่ลิม้ และชาวหนองจอกส่วนหน่ึงทีเ่หน็คุณค่าของการศกึษา จงึได้
รว่มกนับรจิาคทรพัย ์วสัดุ และแรงงาน ก่อสรา้งอาคารเรยีนเป็นอาคารไม ้๒ ชัน้ มชีื่อรยีกกนัว่า  
“โรงเรียนจีน” ซึง่หมายถงึโรงเรยีนของชาวจนีโพน้ทะเล (ชาวจนีทีอ่พยพมาจากจนีแผ่นดนิใหญ่) 
เปิดท าการเรยีนการสอนตามแผนการศกึษาขงไทย และสอนภาษาจนีเพิม่เตมิแก่ลกูหลานชาวจนีและ
ชาวชุมชนในละแวกใกลเ้คยีง เป็นการเปิดโอกาสแก่เยาวชนลกูหลานชาวบา้นในทอ้งถิน่ทีช่นบท
ห่างไกลและยากจน ใหไ้ดร้บัการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัอุดมการณ์ในการจดัการศกึษาของชาต ิและ

mailto:info@njchineseschool.net
http://www.hjchineseschool.net/
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การเรยีนรูภ้าษาจนีอนัเป็นการด ารงไวซ้ึง่ขนบธรรมเนียมวฒันธรรมและประเพณีทีบ่รรพบุรษุสบืทอด
มาจากแผ่นดนิเกดิทีไ่ดจ้ากมา 
 พ.ศ. ๒๔๘๐ ทางราชการไดส้ัง่ปิดโรงเรยีน อนัเน่ืองมาจากไดเ้กดิการเปลีย่นแปลงดา้น
การเมอืงการปกครอง ซึง่ในขณะนัน้รฐับาลยงัไมไ่ดเ้จรญิสมัพนัธไมตรกีบัประเทศจนี ซึง่มกีาร
เปลีย่นแปลงระบอบการปกครองเป็นระบบสงัคมนิยมคอมมวินิสต ์และสถาปนาขึน้เป็นประเทศ
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนจนี หรอืทีเ่รยีกกนัว่าจนีแผ่นดนิใหญ่ ต่อมาเป็นเวลานานนบั ๑๐ 
ปีเหตุการณ์ทางการเมอืงการปกครองคลีค่ลายความตงึเครยีดและความขดัแยง้ระหว่างประเทศ จงึ
ไดร้บัอนุญาตใหเ้ปิดท าการเรยีนการสอนไดอ้กีครัง้ ในวนัที ่๑๔ กรกฎาคม ๒๔๙๐ และมกีารพฒันา
เรือ่ยมาจนถงึปจัจุบนั รวมเวลาตัง้แต่เปิดโรงเรยีนครัง้แรกจนถงึปจัจบุนั เป็นเวลา ๙๙ ปี 

ในปี ๒๕๒๙ ไดม้กีารเปลีย่นแปลงอาคารเรยีน โดยคณะกรรมการซึง่ไดจ้ดทะเบยีนเป็นมลูนิธ ิ
มชีื่อเตม็ว่า มลูนิธิโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮวัเคียว ไดส้รา้งอาคารเรยีนขึน้ใหม ่เป็นอาคาร
ปนูซเีมนตแ์บบคอนกรตีเสรมิเหลก็ ๔ ชัน้ ใตถุ้นโล่ง และในปี ๒๕๓๕ ไดท้ าการต่อเตมิชัน้ล่างใหเ้ป็น
หอ้งเรยีนส าหรบัเดก็อนุบาล ในปี ๒๕๔๕ ไดร้ือ้บา้นพกัครทูีอ่ยูด่า้นทศิตะวนัออก แลว้สรา้งอาคาร
เรยีนอกี ๑  หลงัเป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ ๔ ชัน้ มทีางเชื่อมต่อกบัอาคารเรยีนหลงัแรกทุกชัน้ 
ท าใหม้หีอ้งเรยีน หอ้งพกัคร ูและหอ้งปฏบิตักิารในการเรยีนการสอนต่าง ๆ สะดวกและครบถว้น
เพยีงพอต่อความตอ้งการมากยิง่ขึน้ 

ปจัจบุนัโรงเรยีนหนองจอกกงลบิฮวัเคยีวตัง้อยูบ่รเิวณหลงัตลาดหนองจอก เป็นทีบ่รรจบของ
คลองหลายสาย ไดแ้ก่ คลองสบิสอง สบิสาม สบิสี ่คลองแสนแสบ และคลองล าปลาทวิ ลกัษณะชุมชน
เป็นแออดั เป็นศูนยก์ลางการคา้การพาณชิย ์และการคมนาคมขนส่ง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชพีรบัจา้งทัว่ไป ท านา ท าสวน คา้ขาย และลกูจา้งโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่นบัถอืศาสนา
อสิลาม และศาสนาพุทธ โดยทางโรงเรยีนมนีกัเรยีนทีน่ับถอืศาสนาพุทธมากกว่าศาสนาอสิลาม 

๑.๓ ตรำสญัลกัษณ์ของโรงเรียน    

 

น.ก.ฮ. คอื อกัษรยอ่ชื่อโรงเรยีน 

ช่อชยัพฤกษ์ใต้ตวัอกัษร แสดงถงึความมมีานะอดทน น าไปสู่ความเจรญิงอกงาม 
รวงขา้ว  แสดงถงึ   เมลด็พนัธุเ์ป็นประโยชน์ และจะเจรญิงอกงามต่อไปในอนาคตอนั
คุณลกัษณะของนกัเรยีนโรงเรยีนหนองจอกกงลบิฮวัเคยีว 
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๑.๔ ค ำขวญัของโรงเรียน 

สุขา สง.ฆสฺส สามคฺค ี หมายถงึ  ความพรอ้มเพรยีงสามคัคขีองคนในหมู่คณะน ามาซึง่

ความสุข 

๑.๔ สีประจ ำโรงเรียนคือสีเหลือง-เขียว 

 

 

 

 
 
สเีหลอืง  หมายถงึ  ความเจรญิรุง่เรอืงแห่งคุณธรรม และสามคัคธีรรม 
สเีขยีว  หมายถงึ  ความอุดมสมบูรณ์ทางดา้นการเกษตรกรรมของตนในทอ้งถิน่ 

๑.๖  ต้นไม้ของโรงเรียน คือ ต้นรำชพฤกษ์ 

 

 

 

 

 

หมายถงึ  ความอดทน ความเพยีรพยายามและความเจรญิงอกงาม 

 

 

 

 



รายงานประเมินการประเมินตนเอง 2559                                                       โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮวัเคียว                  
4 

      

 

๑.๗  อกัษรย่อ ใช้ น.ก.ฮ. เป็นอกัษรย่อช่ือของโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮวัเคียว 

๑.๘ ปรชัญำโรงเรียน 

 
 

 
 

๑.๙ อตัลกัษณ์  คอื ผูเ้รยีนสามารถใชภ้าษาจนีสื่อสารในชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างเหมาะสม 
๑.๑๐ เอกลกัษณ์  คอื  สื่อสาร ๓ ภาษา 
 
๒. ผูบ้ริหำร 

๒.๑ ผู้รบัใบอนุญำต 

นางเจรยีงพร  สทิธพินัธุ ์ วุฒกิารศกึษาสงูสุด  ครศุาสตรมหาบณัฑติ  สาขาการบรหิาร 
การศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

๒.๒ ผูอ้ ำนวยกำร 

นางวไิลวรรณ  จนัทรน้์อย  วุฒกิารศกึษาสงูสุด ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการบรหิาร
การศกึษา มหาวทิยาลยับูรพา 

๒.๓ ผูจ้ดักำร 

นางเจรยีงพร  สทิธพินัธุ ์ วุฒกิารศกึษาสงูสุด  ครศุาสตรบณัฑติ  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนดี  มีมารยาท  รักชาต ิ ศาสน์  กษัตริย์ 
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๓. ครแูละบคุลำกร  (จ ำแนกตำมประเภทและระดบักำรศึกษำ) 

 
ประเภทบคุลำกร 

เพศ  
รวม ชำย หญิง 

ครรูะดบัก่อนประถมศกึษา - ๖ ๖ 

ครพูีเ่ลีย้ง - ๕ ๕ 

ครรูะดบัประถมศกึษา - ๒๑ ๒๑ 

ครสูอนภาษาต่างประเทศ 
(ชาวต่างประเทศ) 

๑ - ๑ 

เจา้หน้าทีธุ่รการและการเงนิ - ๒ ๒ 

ภารโรง ๑ - ๑ 

แมบ่า้น - ๒ ๒ 

คนท าอาหาร - ๓ ๓ 

รวม ๒ ๓๙ ๔๑ 

 

๓.๑ วฒิุกำรศึกษำสงูสดุของบคุลำกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17% 

12% 

68% 

3% 

ม.6 / ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท 
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๓.๒ สำขำวิชำท่ีจบและภำระงำนสอน 

สำขำวิชำ จ ำนวน (คน) ภำระงำนสอนเฉล่ียของคร ู๑ 
คนในแต่ละสำขำวิชำ (ชม./

สปัดำห)์ 

๑. บรหิารการศกึษา ๑ - 

๒. คณติศาสตร ์ ๔ ๒๑ 

๓. วทิยาศาสตร ์ ๒ ๒๑ 

๔. ภาษาไทย ๔ ๒๑ 

๕. ภาษาต่างประเทศ ๔ ๒๑ 

๖. สงัคมศกึษา ๓ ๒๑ 

๗. การงานอาชพีและเทคโนโลย ี ๒ ๒๑ 

๘. ดนตร ีนาฏศลิป์ ๒ ๒๑ 

๙. ปฐมวยั ๖ ๒๕ 

รวม ๒๘  
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๔. ข้อมลูนักเรียน 

ระดบัชัน้ จ ำนวน
ห้องเรียน 

จ ำนวนนักเรียน 
รวม 

ชำย หญิง 

อนุบาลศกึษาปีที ่ ๑ 

อนุบาลศกึษาปีที ่ ๒ 

อนุบาลศกึษาปีที ่ ๓ 

๒ 

๒ 

๒ 

๒๕ 

๒๙ 

๔๑ 

๓๘ 

๓๘ 

๔๐ 

๖๓ 

๖๗ 

๘๑ 

รวม ๖ ๙๕ ๑๑๖ ๒๑๑ 

ประถมศกึษาปีที ่ ๑ 

ประถมศกึษาปีที ่ ๒ 

ประถมศกึษาปีที ่ ๓ 

ประถมศกึษาปีที ่ ๔ 

ประถมศกึษาปีที ่ ๕ 

ประถมศกึษาปีที ่ ๖ 

๒ 

๒ 

๒ 

๒ 

๒ 

๒ 

๒๖ 

๓๘ 

๓๘ 

๔๔ 

๓๑ 

๓๙ 

๓๗ 

๒๘ 

๔๑ 

๓๘ 

๔๒ 

๔๖ 

๖๓ 

๖๖ 

๗๙ 

๘๒ 

๗๓ 

๘๕ 

รวม ๑๒ ๒๑๖ ๒๓๒ ๔๔๘ 

รวมทัง้หมด ๑๘ ๓๑๑ ๓๔๘ ๖๕๙ 
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๔.๑ ข้อมลูผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนระดบัสถำนศึกษำ 

 
 

 

 

 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

ปีการศกึษา 2557 ปีการศกึษา 2558 ปีการศกึษา 2559 

266 

203 211 

533 

449 448 

เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนระดับอนุบำลและประถมศึกษำ  
ปีกำรศึกษำ 2557 - 2559 

อนบุาล ประถม 

94.87 

79.51 

97.66 
90.36 

76.69 

98.31 96.21 

87.52 

97.33 
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40 

60 

80 

100 

120 

ร้อยละผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่
โรงเรียนก าหนด  ปีการศึกษา 2559 

ร้อยละ 
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๔.๒ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติขัน้พื้นฐำน (O-NET) 

 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘ 
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๔.๓ ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดบัชำติ (NT) 

ชัน้ประถมศึกษำปีท่ี ๓ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 
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2. แหล่งเรียนรู้ 
2.1. ในสถำนศึกษำ 

 หอ้งคอมพวิเตอร ์

 หอ้งสมดุ 

 ป้ายนิเทศ/บอรด์ 

 มมุหนงัสอื 

 หอ้งโสต 

 หอ้งดนตร ี

 หอ้งปฏบิตักิารภาษาจนี 

 หอ้งปฏบิตักิลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษา พลศกึษา 

 หอ้งธนาคารโรงเรยีน 

 หอ้งสื่อการเรยีนรูป้ฐมวยั 

 ศูนยก์ารเรยีนรูเ้ฉลมิพระเกยีรติ 

 สนามเดก็เล่น 

2.2. แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน 

 ตลาดรอ้ยปี หนองจอก 

 ศาลเจา้ปุงเถา้กง 

 ศูนยเ์ยาวชนหนองจอก 

 ศูนยก์ารเรยีนรูต้ามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง (ล าไทร) 

 ศูนยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร หนองจอก 

 หอ้งสมดุประชาชน 

 ศูนยว์ทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยเีจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 อวพช. 

 บรเิวณชุมชนนอกสถานทีก่ารศกึษา (ศกึษาเรือ่งขา้ว, ไก่ชน, ขนมทอ้งถิน่) 

 วดัพชือุดม (ประตมิากรรมการป ัน้เรือ่งราวพระพุทธศาสนา) 

 วถิชีวีติรมิคลองแสนแสบ 

 พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรงุเทพมหานคร  
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3. ข้อมลูงบประมำณ 
งบประมาณ( รบั-จา่ย) 

รำยรบั จ ำนวนเงิน/บำท รำยจ่ำย จ ำนวนเงิน/บำท 
เงนิงบประมาณ 
(เงนิอุดหนุนรายหวั) 

๖,๔๙๙,๘๔๔ งบด าเนินการ/
เงนิเดอืน-ค่าจา้ง 

๕,๗๕๙,๙๔๐.๖๖ 

เงนินอกงบประมาณ ๙,๖๓๙,๖๐๙ งบพฒันาคุณภาพ
การศกึษา 

๖,๕๐๖,๒๙๐ 

เงนิอื่น ๆ (ระบ)ุ -   
รวมรายรบั ๑๖,๑๓๙,๔๕๓ รวมรายจา่ย ๑๒,๒๖๖,๒๓๐.๖๖ 

 
๖. สภำพชุมชนโดยรวม 

สภาพชุมชนรอบบรเิวณโรงเรยีนมลีกัษณะ ชุมชนเมอืงกึง่ชนบท มปีระชากรประมาณ 
๑๖๗,๘๔๔(ขอ้มลูเดอืนธนัวาคม ๒๕๕๙)สถานทีส่ าคญัในเขตหนองจอก ไดแ้ก่วดัหนองจอก 
ส านกังานเขตหนองจอก  โรงพยาบาลเวชการณุรศัมิ ์   สวนสาธารณะหนองจอก กรุงเทพมหานคร  
หอ้งสมดุประชาชน กรงุเทพมหานคร  ศูนยฝึ์กขา้ราชการ กรงุเทพมหานคร  มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยมีหานคร  ทีท่ าการไปรษณยีโ์ทรเลข  สถานีต ารวจนครบาลหนองจอก สนามกฬีาฟุต
ซอล บางกอก อารน่ีา ศูนยบ์รหิารกจิการศาสนาอสิลามแห่งชาตเิฉลมิพระเกยีรต ิคลองเกา้ ซึง่เป็น
ทีต่ ัง้ทีท่ าการของทัง้ส านกัจุฬาราชมนตร ีส านกังานคณะกรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศไทย และ
ส านกังานคณะกรรมการอสิลามกรุงเทพมหานคร  โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร ๓๗ โรง และ
โรงเรยีนเอกชน  ๕  โรงเรยีน มคีลองแสนแสบเป็นคลองหลกั     มโีรงงาน อุตสาหกรรมขนาดกลาง   
หา้งสะดวกซือ้ขนาดกลาง ๓ แห่ง  และรา้นสะดวกซือ้จ านวนมาก  เขตหนองจอกเป็นทีต่ ัง้ชุมชนชาว
ไทยมสุลมิจ านวนประมาณ รอ้ยละ ๗๕  ศาสนาพุทธรอ้ยละ ๒๐ ครสิต ์รอ้ยละ ๕  ของประชากร
ทัง้หมดในเขต แต่กม็ชีุมชนชาวไทยเชือ้สายอื่นๆ อาท ิชุมชนชาวไทยรามญั ชาวไทยเชือ้สายจนี ชาว
ไทยครสิต ์ตัง้อยูใ่นพืน้ทีด่ว้ย โดยมศีาสนสถานทัง้มสัยดิ วดั ศาลเจา้จนี และโบสถค์รสิต ์มสีถานที่
ท่องเทีย่ว อาท ิตลาดเก่ารอ้ยปี วดัสชีมพ ูแหล่งเทีย่วชมคา้งคาวแมไ่ก่ ฯลฯ ประชาชนชาวหนองจอก
ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรมรอ้ยละ  ๘๐  ไดแ้ก่ ท านา ท าสวน ผลไม ้เลีย้งสตัว ์รบัราชการ 
รอ้ยละ ๑๐ รบัจา้งคา้ขาย รอ้ยละ ๖ อื่น ๆ รอ้ยละ ๔ 
           
  

  

  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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๗. สรปุผลกำรประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอกและข้อเสนอแนะ 
ตำรำงสรปุผลกำรประเมินคณุภำพภำยนอกจ ำแนกตำมกลุ่มตวับ่งช้ี  
กำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน : ระดบัปฐมวยั 
กำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน : ระดบัปฐมวยั น ้ำหนัก

คะแนน 
คะแนนท่ี

ได ้
ระดบั
คณุภำพ 

กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐำน    
ตวับ่งชีท้ี ่๑ เดก็มพีฒันาการร่างกายสมวยั ๕.๐ ๕.๐ ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๒ เดก็มพีฒันาการดา้นอารมณ์และจติใจสมวยั ๕.๐ ๔.๕๐ ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๓ เดก็มพีฒันาการดา้นสงัคมสมวยั ๕.๐ ๔.๕๐ ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๔ เดก็มพีฒันาการดา้นสตปิญัญาสมวยั ๑๐.๐ ๘.๐๐ ด ี
ตวับ่งชีท้ี ่๕ เดก็มคีวามพรอ้มศกึษาในขัน้ต่อไป ๑๐.๐ ๘.๐๐ ด ี
ตวับ่งชีท้ี ่๖ ประสทิธผิลของการจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีเ่น้นเดก็ 
    เป็นส าคญั 

๓๕.๐ ๒๙.๐๐ ด ี

ตวับ่งชีท้ี ่๗ ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการและการพฒันา 
   สถานศกึษา 

๑๕.๐ ๑๒.๕๐ ด ี

ตวับ่งชีท้ี ่๘ ประสทิธผิลของระบบประกนัคุณภาพภายใน ๕.๐ ๔.๖๘ ดมีาก 
กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งชีท้ี ่๙ ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณิธาน/วสิยัทศัน์  
      พนัธกจิ วตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดมีาก 

ตวับ่งชีท้ี ่๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็น   
      เอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ด ี

กลุ่มตวับ่งช้ีมำตรกำรส่งเสริม    
ตวับ่งชีท้ี ่๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพเิศษเพื่อสง่เสรมิบทบาทของ 
      สถานศกึษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ด ี

ตวับ่งชีท้ี ่๑๒ ผลการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน 
     รกัษามาตรฐาน และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิสอดคลอ้งกบัแนว     
ทางการปฏริปูการศกึษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ด ี

คะแนนรวม ๑๐๐ ๘๔.๖๘ ด ี
 
กำรรบัรองมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดบักำรศึกษำปฐมวยั 

 ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี ตัง้แต่ ๘๐ คะแนนขึน้ไป ใช่ ไม่ใช่ 

 มีตวับ่งช้ีท่ีได้ระดบัดีขึน้ไปอยำ่งน้อย ๑๐ บ่งช้ี จำก ๑๒ตวับง่ช้ี          ใช่     ไม่ใช่ 

 ไม่มีตวับ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคณุภำพต้องปรบัปรงุหรอืต้องปรบัปรงุเรง่ด่วนใช่ ไม่ใช่ 
 
ในภำพรวมสถำนศึกษำจดักำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน : ระดบักำรศึกษำปฐมวยั 
สมควรรบัรองมำตรฐำนกำรศึกษำ ไม่สมควรรบัรองมำตรฐำนกำรศึกษำ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีประกนัคณุภำพ
กำรศึกษำ ๒๕๕๓ 
 

๑. ด้ำนผลกำรจดักำรศึกษำ 
๑) เดก็ควรไดร้บัการพฒันาดา้นความมุง่มัน่ตัง้ใจท างานทและสนใจใฝเ่รยีนเกีย่วกบั 

ธรรมชาตริอบตวัใหม้ากขึน้ โดยการสรา้งแรงจงูใจใหค้ าชมเชย มอบหมายงานทีช่อบ จดัช่วงเวลาให้
เหมาะสม แบ่งเขตพืน้ทีใ่หร้บัผดิชอบดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้ม หรอืจดักจิกรรมส ารวจศกึษา
สภาพแวดลอ้มใหบ้่อยขึน้ เป็นตน้ 

๒) เดก็ควรไดร้บัการปลกูฝงัดา้นการมวีนิัย ความรบัผดิชอบ การรูจ้ดักอดทน รอคอยและ 
การประหยดัใหม้ากขึน้โดยการใหก้ าลใัจและจดักจิกรรมส่งเสรมิใหม้ากขึน้ และมรีางวลัใหก้บัเดก็ที่
ปฏบิตัไิดด้ ี

๓) เดก็ควรไดร้บัการส่งเสรมิพฒันาการดา้นสตปิญัญาโดยรอบดา้นอยา่งทัว่ถงึ โดยใชก้าร 
ประเมนิตามสภาพจรงิ ดว้ยเครือ่งมอืและวธิกีารทีห่ลากหลาย วเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคล แลว้น า
ผลการประเมนิมาพฒันาการจดักจิกรรมใหม้เีป้าหมายชดัเจนตรงตามสภาพปญัหาทีพ่บ 

๔) เดก็ควรไดร้บัการส่งเสรมิพฒันาใหม้คีวามพรอ้มศกึษาขัน้ต่อไปอยา่งทัว่ถงึโดยใชก้าร 
ประเมนิใหต้รงตามจดุประสงคข์องหน่วยการเรยีนรู ้วเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคล แลว้น าผลการ
ประเมนิมาพฒันาการจดักจิกรรมใหม้เีป้าหมายชดัเจนตรงตามสภาพปญัหาทีพ่บ 
 
๒. ด้ำนกำรจดักำรบริหำรกำรศึกษำ 

๑) สถานศกึษาควรจดัประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนอยา่งน้อยภาคเรยีนละ ๒ ครัง้ 
๒) สถานศกึษาควรจดับรหิารจดัการใหม้จี านวนครเุพยีงพอ โดยมสีดัส่วนคร ู๑ คน ต่อเดก็  

๑๐-๑๕ คน 
 ๓)สถานศกึษาควรจดัใหม้มีุมการเรยีนรูส้ าหรบัผูป้กครอง ตดิตัง้ปลัก๊ไฟตดิตัง้อยูส่งูจากพืน้
มากกว่า ๑.๕๐ เมตร และมฝีาปิดป้องกนัเดก็เล่น รวมทัง้จดัพืน้ทีห่อ้งส าหรบักจิกรรมเพื่อส่งเรมิ
ประสบการณ์การเรยีนรูไ้ม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ตรางเมตร ต่อเดก็ ๑ คน 
 
๓. ด้ำนกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคญั 

๑) ครคูวรพฒันาดา้นการส่งเสรมิใหเ้ดก็ชื่นชมธรรมชาต ิและดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม โดยจดั 
ใหเ้ดก็มกีจิกรรมส ารวจ เรยีนรูธ้รรมชาต ิและสภาพแวดลอ้มให้มากขึน้ และส่งเสรมิใหรู้จ้กัการตัง้
ค าถามเพื่อสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัสิง่ต่าง ๆรอบตวั 

๒) ครคูวรพฒันาเรือ่งการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ใหเ้หมาะสมกบัพฒันาการของเดก็  
โดยมตีารางกจิกรรมประจ าวนัทีย่ดืหยุน่ใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถและธรรมชาตขิองเดก็ รวมทัง้
วธิกีารจดัเวลาใหเ้ดก็ไดเ้ตรยีมตวัก่อนเริม่กจิกรรมใหม่ทีเ่หมาะสม เช่นการใชเ้พลง พดูค าคลอ้งจอง
หรอือื่น ๆ ใหเ้ป็นทีท่ราบกนัว่าใกลจ้ะถงึเวลาเปลีย่นกจิกรรม เป็นตน้ 
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๔.ด้ำนกำรประกนัคณุภำพภำยใน 
 สถานศึกษามรการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในไดอ้ยา่งมีคุณภาพอยูแ่ลว้  สถานศึกษาควร
ด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพภายในจนเป็นวฒันธรรมคุณภาพในการท างานปกติของโรงเรียน
อยา่งต่อเน่ือง 
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ตำรำงสรปุผลกำรประเมินคณุภำพภำยนอกจ ำแนกตำมกลุ่มตวับ่งช้ี 
กำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน : ประถมศึกษำ 

กำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน 
(ประถมศึกษำ) 

น ้ำหนัก
คะแนน 

คะแนนท่ี
ได ้

ระดบั
คณุภำพ 

กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐำน    
ตวับ่งชีท้ี ่๑ ผูเ้รยีนมสีขุภาพกายสขุภาพจติทีด่ ี ๑๐.๐๐ ๙.๔๔ ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๒ ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค ์ ๑๐.๐๐ ๙.๖๒ ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๓ ผูเ้รยีนมคีวามใฝรู่ ้และเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๑๙ ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๔ ผูเ้รยีนคดิเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๘๘ ด ี
ตวับ่งชีท้ี ่๕ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน ๒๐.๐๐ ๑๒.๑๒ ด ี
ตวับ่งชีท้ี ่๖ ประสทิธผิลของการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีน 
               เป็นส าคญั 

๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดมีาก 

ตวับ่งชีท้ี ่๗ ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการและการพฒันา 
   สถานศกึษา 

๕.๐ ๔.๓๐ ด ี

ตวับ่งชีท้ี ่๘ ประสทิธผิลของระบบประกนัคุณภาพภายในโดย
สถานศกึษาและตน้สงักดั 

๕.๐ ๔.๗๐ ดมีาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งชีท้ี ่๙ ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณิธาน/วสิยัทศัน์  
      พนัธกจิ วตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา 

๕.๐ ๕.๐ ดมีาก 

ตวับ่งชีท้ี ่๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็น   
      เอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 

๕.๐ ๔.๐ ด ี

กลุ่มตวับ่งช้ีมำตรกำรส่งเสริม    
ตวับ่งชีท้ี ่๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพเิศษเพื่อสง่เสรมิบทบาทของ 
      สถานศกึษา 

๕.๐ ๔.๐ ด ี

ตวับ่งชีท้ี ่๑๒ ผลการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน 
     รกัษามาตรฐาน และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิสอดคลอ้งกบัแนว 
     ทางการปฏริปูการศกึษา 

๕.๐ ๔.๐ ด ี

คะแนนรวม ๑๐๐ ๘๔.๒๕ ด ี
 
กำรรบัรองมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดบัประถมศึกษำ 

 ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี ตัง้แต่ ๘๐ คะแนนขึน้ไป ใช่ ไม่ใช่ 

 มีตวับ่งช้ีท่ีได้ระดบัดีขึน้ไปอยำ่งน้อย ๑๐ บ่งช้ี จำก ๑๒ตวับง่ช้ี          ใช่     ไม่ใช่ 

 ไม่มีตวับ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคณุภำพต้องปรบัปรงุหรอืต้องปรบัปรงุเรง่ด่วนใช่ ไม่ใช่ 
สรปุผลกำรจดักำรศึกษำระดบักำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนของสถำนศึกษำในภำพรวม 
สมควรรบัรองมำตรฐำนกำรศึกษำ ไม่สมควรรบัรองมำตรฐำนกำรศึกษำ 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การกพฒันาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลกัเกณฑ์  และวธีิการประกนัคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
  สถานศึกษาควรพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โดยการฝึก
ทกัษะดา้นการทดลองท าโครงงานเชิงประดิษฐคิ์ดคน้ควา้ทดลอง การอภิปราย  การจดัท ารายงาน  เนน้การ
ใชค้วามรู้เดิม ประดิษฐ์เป็นส่ิงใหม่และส่งเสริมใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ควรส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความคิดสร้างสรรค ์ เกิดสุนทรียภาพดา้นงานศิลปะ ดนตรี ควรมีการจดั
กิจกรรมชมรมศิลปะ เป็นตน้ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศควรฝึกทกัษะในการฟัง การพดู 
การอ่าน การเขียน ใหม้ากข้ึน นอกจากน้ีควรใหผู้เ้รียนฝึกการท าขอ้สอบเชิงเหตุผลใหม้ากข้ึนดว้ย 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
๑)  สถานศึกษาควรมีการจดัประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ  

๒ คร้ัง 
๒)  สถานศึกษาควรมรการสร้างแรงจูงใจ  บ ารุงขวญั ส่งเสริมความกา้วหนา้และสวสัดิการให้

บุคคลากร 
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สถานศึกษาควรพฒันาครูบางส่วนในดา้นเทคนิคการออกแบบการเรียนรู้  การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  และการผลิตส่ือการสอน การใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  เพื่อน ามาใช้
ในการจดัการเรียนการสอนใหม้ากท่ีสุด 

๔. ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
สถานศึกษามรการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในไดอ้ยา่งมีคุณภาพอยูแ่ลว้  สถานศึกษาควร

ด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพภายในจนเป็นวฒันธรรมคุณภาพในการท างานปกติของโรงเรียน
และน าผลการประเมินภายในไปปรับปรุงพฒันาสถานศึกษาทุกดา้นอยา่งต่อเน่ือง 
 
ก าหนดระยะเวลาในการพฒันาสถานศึกษาทุกด้านภายใน ๒ ปีการศึกษา 
นวตักรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติทีด่ี (Good Practice) ของสถานศึกษาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคม 
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๘. แผนภมิูโครงสร้ำงองคก์รกำรบริหำร 
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ส่วนท่ี ๒  
ผลกำรพฒันำคณุภำพกำรจดักำรของสถำนศึกษำ 

 ๑.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
 ๑.๑มำตรฐำนกำรศึกษำระดบัปฐมวยั  
มำตรฐำนด้ำนคณุภำพผูเ้รียน  
มำตรฐำนท่ี  ๑ เดก็มีพฒันำกำรด้ำนร่ำงกำย  
 
ตวับ่งช้ี จ ำนวน นร./

ครท่ีูอยู่ใน 
ระดบั๓ขึ้น
ไป 

จ ำนวน นร./
คร ูทัง้หมด 

ร้อยละ 
ท่ีได้  

น ้ำหนัก 
(คะแนน) 
 

คะแนน 
ท่ีได้  

๑.๑  มนี ้าหนกัส่วนสงูเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐาน    

๑๖๘ ๒๐๙ ๘๓.๓๘ ๑ ๐.๘๐ 

๑.๒  มทีกัษะการเคลื่อนไหวตาม
วยั                                               

๑๘๘ ๒๐๙ ๘๙.๙๕ ๑.๕ ๑.๓๕ 

๑.๓  มสีุขนิสยัในการดแูลสุขภาพ
ของตน 

๑๗๘ ๒๐๙ ๘๕.๑๗ ๑.๕ ๑.๒๘ 

๑.๔ หลกีเลีย่งต่อสภาวะทีเ่สีย่งต่อ
โรค อุบตัเิหตุ ภยั 

๑๘๙ ๒๐๙ ๘๕.๑๗ ๑.๕ ๑.๒๘ 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี  ๑  ๕ ๔.๓๓ 
แปลระดบัผลคณุภำพ ดีมำก 

 
ร่องรอยควำมพยำยำม  (โครงกำร/กิจกรรม)  

- โครงการกฬีาสอีนุบาล   กจิกรรมหลกัคอื   มกีารจดัแขง่ขนักฬีาส าหรบัอนุบาล  เช่น  เกา้อี ้
ดนตร ี เหยยีบลกูโป่ง อุม้ลกูส่งเมอืง  ผลดักนัเสยีบ  กนิวบิาก  แต่งตวัใหก้นั  รกัแนบแน่น ซุปเปอร์
แมน แปลงรา่ง ชกัเยอ่ เป็นตน้   

- โครงการจากดนิสู่ดาวชาว น.ก.ฮ. (อนุบาล)  กจิกรรมหลกัคอื ผูเ้รยีนรว่มกนัท ากจิกรรม
การแสดงม ีความสามารถเตน้ลลีาประกอบเพลง เช่น  งานวนัแม ่ วนัพ่อ  วนัเดก็  วนัเขา้พรรษา  
วนัตรษุจนี   วนัรบัวุฒบิตัรอนุบาลศกึษาปีที ่๓ งานนิทรรศการวชิาการ  ส่งนกัเรยีนเขา้รว่มแขง่ขนั
ประกวดวาดภาพระบายส ี                           

- โครงการฟนัสวยดว้ยมอืเรากจิกรรมหลกัฝึกใหผู้เ้รยีนแปรงฟนัทุกวนัหลงัจากรบัประทาน               
อาหารกลางวนัและมกีารจดัประกวดหนูน้อยฟนัสวยทุกเดอืน กจิกรรมแอโรบคิตอนเชา้รว่มกบัช่วงชัน้ 
ประถมศกึษา และทุกๆวนัศุกรจ์ะมกีจิกรรมออกก าลงักายและท าท่าทางประกอบเพลง  
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วิธีกำรพฒันำ 
 โรงเรยีนหนองจอกกงลบิฮวัเคยีวมคีวามตระหนกัการมสีุขนิสยัในการดแูลพฒันาทางดา้น

รา่งกายและ สุขภาพจติทีด่ ีหลกีเลีย่งต่อสภาวะเสีย่งต่อโรค อุบตัเิหตุ ภยัและสิง่เสพตดิ เป็นสิง่จ าเป็น
อยา่งยิง่ส าหรบัเดก็ๆ ทุกคน โดยเฉพาะเดก็ในวยัก่อนประถมศกึษา ถา้มสีุขภาพกายและจติใจ
สมบรูณ์แขง็แรงด ียอ่มเสรมิใหม้ ีพฒันาการทางดา้นต่างๆ ดยีิง่ขึน้ไปดว้ย  โรงเรยีนหนองจอกกงลบิ
ฮวัเคยีวตระหนกัถงึความส าคญัในการ พฒันาผูเ้รยีนทัง้ทางดา้นรา่งกาย จติใจ และลกัษณะนิสยั จงึ
ไดก้ าหนดวสิยัทศัน์ใหผู้เ้รยีน มพีฒันาการเตม็ตาม ศกัยภาพตามมาตรฐานการศกึษา จดัระบบดแูล
ช่วยเหลอืผูเ้รยีน สงัเกต ตดิตาม ตรวจสอบการเจรญิเตบิโต และความเจรญิงอกงามทุกๆดา้น มกีาร
ชัง่น ้าหนกั  วดัส่วนสงูและตรวจสุขภาพ เช่น การมองเหน็และการไดย้นิ การตรวจสุขภาพปากและ
ฟนั การไดร้บัวคัซนีเสรมิภูมคิุม้กนัโรค ฉีดวคัซนีกระตุ้นตามช่วงอาย ุโดยมกีาร จดัสถานพยาบาลเขา้
มาตรวจสุขภาพดแูลนกัเรยีนและครเูป็นระยะ ๆ จดัใหเ้ดก็ไดร้บัประทานอาหารกลาง วนัทีส่ะอาดถูก
หลกัอนามยัและมคีุณค่าทางโภชนาการ มกีารจดัเสรมิประสบการณ์การเรยีนรูแ้ละจดักจิกรรม ให้
ผูเ้รยีน ไดเ้ล่นออกก าลงักายและแขง่ขนักฬีา จดัประสบการณ์เรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนไดป้ฏบิตักิจิวตัรประจ 
าวนั ดว้ยตนเองและฝึกความเป็นระเบยีบวนิัย   

                                                       
แนวทำงกำรพฒันำ  

จากการจดักระบวนการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมเสรมิในและนอกหลกัสตูรพรอ้มทัง้การนิเทศ
ตดิตาม ประเมนิผล เดก็สามารถปฏบิตั ิขอ้ตกลงรูจ้กัการรอคอยมคีวามรบัผดิชอบเชื่อฟงัค าสัง่สอน
ของพ่อแม ่คร ูอาจารย ์ มคีวามเอือ้เฟ้ือแบ่งปนัสามารถช่วยเหลอืผูอ้ื่นมคีวามคดิอย่างหลากหลาย
ผ่านการประเมนิทกัษะตาม มาตรฐานที ่๑ ในระดบั ดีมำก  
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มำตรฐำนท่ี ๒  เดก็มีพฒันำกำร ด้ำนอำรมณ์  และจิตใจ  
  
ตวับ่งช้ี จ ำนวน นร./

ครท่ีูอยู่ใน 
ระดบั๓ขึ้น
ไป 

จ ำนวน นร./
คร ูทัง้หมด 

ร้อยละ 
ท่ีได้  

น ้ำหนัก 
(คะแนน) 
 

คะแนน 
ท่ีได้  

๑.  เดก็มคีวามรา่เรงิแจ่มใส มี
ความรูส้กึ ทีด่ต่ีอตนเอง 

๑๙๖ ๒๐๙ ๙๓.๗๘ ๑ ๐.๙๔ 

๒. เดก็มคีวามมัน่ใจ และกลา้
แสดงออก 

๑๗๗ ๒๐๙ ๘๔.๖๙ ๑ ๐.๘๕ 

๓.  เดก็มกีารควบคุมอารมณ์
ตนเองได ้เหมาะสมกบัวยั   

๑๗๖ ๒๐๙ ๘๔.๒๑ ๑ ๐.๘๔ 

๔.  เดก็มกีารชื่นชมศลิปะ ดนตร ี
การ เคลื่อนไหว และรกัธรรมชาต ิ  

๑๖๙ ๒๐๙ ๘๐.๘๖ ๒ ๑.๖๒ 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี  ๒ ๘๕.๘๙ ๕ ๔.๒๕ 
แปลระดบัผลคณุภำพ ดีมำก 

 
ร่องรอยควำมพยำยำม (โครงกำร / กิจกรรมท่ีท ำ ) 

- โครงการส่งเสรมิการเรยีนรูเ้ดก็ปฐมวยั    
- กจิกรรมเกมการศกึษา  เกมจบัคู่ เกมภาพตดัต่อ  เกมจบัคู่ภาพกบัเงา เกมการเรยีงล าดบั

ภาพเกมจบัคู่สิง่ทีส่มัพนัธก์นั  เกมเชื่อมโยงหรอืเรยีงล าดบัภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ  และเกมอื่นๆ  
- กจิกรรมศลิปะน่ารู ้   
- กจิกรรมหนูท าได ้ จดัประกวดการแสดงในโอกาสต่างๆ  เช่น วนัแม่  วนัเดก็  วนัลอย

กระทง วนัตรษุจนี  งานรบับณัฑติน้อย  วนังานวชิาการประจ าปีของโรงเรยีน  
- กจิกรรมนกัป ัน้น้อย   
- กจิกรรมนิทานพาเพลนิ  เล่านิทานประเภทผจญภยั  นิทานประเภทเจา้หญงิเจา้ชาย                                                          
- กจิกรรมหนูน้อยเอก็เซอรไ์ซส ์ 
- กจิกรรมหนูน้อยรกัการอ่าน    
- กจิกรรมหนูน้อยอนุรกัษ์ธรรมชาต ิ 
- กจิกรรมทศันศกึษาน าเดก็อนุบาลไปเทีย่วนอกสถานทีม่อียูใ่นโครงการ  
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วิธีกำรพฒันำ  
การประเมนิผลตามมาตรฐานที ่๒  โรงเรยีนหนองจอกกงลบิฮวัเคยีวไดแ้ต่งตัง้ครผููร้บัผดิชอบ 

ทีม่สี่วนรว่มตดิตามประเมนิผลตามมาตรฐาน  ตวับ่งชี ้ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยการจดัท าเครือ่งมอืวดั เกบ็
รวบรวมขอ้มลูและ ประเมนิผล โดยการสงัเกตพฤตกิรรมสอบถามสมัภาษณ์จากเดก็ คร ู ครพูีเ่ลีย้ง 
และผูป้กครองรวมทัง้ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งมกีารตรวจเอกสารหลกัฐานรอ่งรอย การปฏบิตังิานหรอืการสบืคน้
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิประจกัษ์ เช่น   การบนัทกึการสงัเกตและการสมัภาษณ์เดก็ๆในระดบัชัน้
การศกึษาปฐมวยัทัง้ ๓  ระดบั มกีารตรวจสอบ ชิน้งานและผลงานการน าเสนองานดว้ยการเล่าเรือ่ง ดู
จากประเดน็   และการสรุปผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน มกีารน าเสนอความคดิของเดก็โดยผ่านการ
บอกเล่ามกีารท างานเป็นกลุ่มเขา้รว่มท ากจิกรรมต่างๆ  ของโครงการ    ซึง่มกีารสรุปรายงานรอ้ยละ
ของผูเ้รยีนทีผ่่านเกณฑก์ารประเมนิความสามารถในการพฒันาการ ดา้นอารมณ์และจติใจตัง้แต่ระดบั
อนุบาล ๑ -  ๓   ศกึษาตรวจสอบเอกสารการวดัและประเมนิผลทุกระดบัชัน้ ทัง้ในและนอกสถานที่
เดก็ๆ มสี่วนรว่มอย่างเตม็ทีใ่นการแสดงความสามารถต่างๆ อยา่งเตม็ศกัยภาพในตวัเดก็  
  
ผลกำรพฒันำ   
จากการไดจ้ดัท าเครือ่งมอืวดัและเกบ็รวบรวมขอ้มลู  การสมัภาษณ์  สอบถาม  การสงัเกต  การตรวจ 
เอกสาร  หลกัฐาน  รอ่งรอย  หรอืขอ้มลูเชงิประจกัษ์  โดยมแีหล่งขอ้มลูจากเพื่อน  คร ู ผูป้กครอง  ผู้
ที ่เกีย่วขอ้ง  โดยบนัทกึการสงัเกตพฤตกิรรม   แฟ้มสะสมผลงานเดก็   แบบประเมนิ/แบบบนัทกึ
พฒันาการเดก็ แบบบนัทกึพฤตกิรรม และการศกึษาเดก็เป็นรายกรณ ี จากการจดักระบวนการเรยีนรู้
และกจิกรรมต่าง ๆ ส่งผลใหผู้เ้รยีนไดร้ว่มกจิกรรมการเรยีนรูท้ีต่อ้งใชท้กัษะ ความคดิมากขึน้และได้
ใชค้วามคดิอย่างหลากหลาย  ผลจากการท ากจิกรรมโครงการ  แผนปฏบิตังิาน/โครงการ  รายงาน
โครงการ  กจิกรรม  รปูภาพ  ภาพถ่าย  ม ีการสรุปรายงานรอ้ยละทีผ่่านเกณฑก์ารประเมนิ
พฒันาการดา้นสตปิญัญา ในระดบัชัน้อนุบาล  ๑– ๓  ศกึษา ตรวจสอบเอกสารการจดั และ การ
ประเมนิผลเดก็ทุกระดบัชัน้  มผีลการประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานที ่๒  ใน        ระดบัดีมำก  
  
 แนวทำงกำรพฒันำ  

โรงเรยีนวางแผนพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา  ใหส้ามารถจดักระบวนการเรยีนการ
สอนทีเ่น้น ทกัษะการคดิสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีน  เพื่อใหผู้เ้รยีนมคีวามสนใจเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆรอบตวั 
ธรรมชาตริอบตวั  ซกัถามอยา่งตัง้ใจ  และรกัการเรยีนรู ้ มคีวามคดิรวบยอดเกี่ยวกบัสิง่ต่าง ๆ ทีเ่กดิ
จากประสบการณ์การเรยีนรู ้ มทีกัษะทางภาษาทีเ่หมาะสมกบัวยั  มทีกัษะในการฝึกควบคุมอารมณ์ 
การเขา้สงัคม และพฒันาอารมณ์ บุคลกิภาพการปรบัตวั รูจ้กัตวัเองดขีึน้ มคีวามเขา้ใจในตนเองและ
ผูอ้ื่น มจีนิตนาการและความคดิสรา้งสรรค ์ ทางโรงเรยีนยงัมกีารวางแผนส่งเสรมิสนบัสนุนและพฒันา
ครใูหม้ศีกัยภาพและการเป็นตวัอยา่งในดา้นความ ฉลาดทางอารมณ์ ส่งเสรมิดา้นการปรบับุคลกิภาพ
ความมัน่ใจใหก้บัตวัเดก็ มกีารใชส้ื่ออุปกรณ์  สื่อเทคโนโลย ี และสื่อต่าง ๆ ทีท่นัสมยัมาใช้
ประกอบการจดักระบวนการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธผิลยิง่ขึน้ต่อไป  
มำตรฐำนท่ี ๓  พฒันำกำรทำงด้ำนสงัคม  
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ตวับ่งช้ี จ ำนวน 

นร./ครท่ีู
อยู่ใน 
ระดบั๓ขึ้น
ไป 

จ ำนวน 
นร./คร ู
ทัง้หมด 

ร้อยละ 
ท่ีได้  

น ้ำหนัก 
(คะแนน) 
 

คะแนน 
ท่ีได้  

๓.๑  เดก็มวีนิยั  รบัผดิชอบ เชื่อฟงั  
ค าสัง่สอนของพ่อแม ่ครอูาจารย์ 

๑๙๕ ๒๐๙ ๙๓.๓๐ ๒ ๑.๘๖ 

๓.๒  มคีวามซื่อสตัย ์ สุจรติ  ช่วยเหลอื 
แบ่งปนั  

๑๙๖ ๒๐๙ ๙๓.๗๗ ๑ ๐.๙๓ 

๓.๓   เล่นและท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได้ ๑๘๑ ๒๐๙ ๘๖.๖๐ ๑ ๐.๘๖ 
๓.๔  ประพฤตตินตามวฒันธรรมไทยและ 
ศาสนาทีต่นนับถอื 

๑๘๒ ๒๐๙ ๘๗.๙๗ ๑ ๐.๘๗ 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี  ๓ ๙๐.๑๘ ๕ ๔.๕๒ 
แปลระดบัผลคณุภำพ ดีมำก 

 
ร่องรอยควำมพยำยำม  (โครงกำร/กิจกรรม)   

- โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และมารยาทไทย  กจิกรรมหลกัคอื    ครสู่งเสรมิใหเ้ดก็
มกีาร ประกวดหนูน้อยมารยาทงาม  โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระในเรือ่งมารยาทขณะ
รบัประทานอาหาร  การไหว ้ การกล่าวค าสุภาพ ความกตญัญกูตเวท ี กจิกรรมนัง่สมาธแิละ
สวดมนตท์ุกวนัศุกร ์ 

- โครงการนิทานพาเพลนิ     กจิกรรมหลกัคอื ครทูุกท่านจะรว่มกนัเล่านิทานหน้าเสาธง ครเูล่า
นิทาน ทุกวนัในหอ้งเรยีนโดยมกีารบูรณาการเน้ือหาสาระการเรยีนการสอน  และในทุกวนั
ศุกรท์ีร่ว่มท ากจิกรรมพรอ้มกนัทัง้หมดนัน้คุณครมูกีารพูดสอดแทรกจากเนื้อหาในนิทาน 
ความเมตตา กรณุา ความ กตญัญกูตเวท ีการแบ่งปนั การรูจ้กัใหอ้ภยั และมกีารประกวดวาด
ภาพระบายสจีากนิทาน  

 
 
 
 
 
 
 
  



รายงานประเมินการประเมินตนเอง 2559                                                       โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮวัเคียว                  
24 

      

 

 วิธีกำรพฒันำ  
โรงเรยีนหนองจอกกงลบิฮวัเคยีวมคีวามตระหนกัและความพยายามในการพฒันาผูเ้รยีนให้

เป็นคนดมี ีระเบยีบวนิยัมพีฤตกิรรมการแสดงออกทางดา้นสงัคมอยา่งเหมาะสมมคีวามรบัผดิชอบเชื่อ
ฟงัค าสัง่สอน ของพ่อแม ่คร ูอาจารย ์มคีวามซื่อสตัย ์สุจรติ ช่วยเหลอืแบ่งปนั เล่น และท างานรว่มกบั
ผูอ้ื่นไดแ้ละ ประพฤตตินตามวฒันธรรมไทยและศาสนาทีต่นนบัถอืโดยก าหนดใหม้วีสิยัทศัน์และพนัธ
กจิคอืมุง่เน้นใหผู้เ้รยีน มคีุณภาพเตม็ตามศกัยภาพตามมาตรฐานการศกึษามกีารจดัประสบการณ์การ
เรยีนรูโ้ดยการสอดแทรก คุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยม ทุกกจิกรรมและทุกประสบการณ์ทีจ่ดั
ส่งเสรมิการเรยีนรูอ้ยา่งหลากหลาย ให ้ผูเ้รยีนไดเ้รยีน  เล่นและรว่มกจิกรรมอย่างมคีวามสุขและ
สรา้งสรรค ์ส่งเสรมิใหเ้กดิความเชื่อมัน่และกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม มมีารยาท การประหยดัและ
ออมมกีารจดัโครงการสนับสนุนดงันี้ คอื ธนาคารโรงเรยีน 
  
ผลกำรพฒันำ  จากการจดักระบวนการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมเสรมิในและนอกหลกัสตูรพรอ้มทัง้การ
นิเทศตดิตาม ประเมนิผล เดก็สามารถปฏบิตั ิขอ้ตกลงรูจ้กัการรอคอยมคีวามรบัผดิชอบเชื่อฟงัค าสัง่
สอนของพ่อแม ่คร ูอาจารย ์ มคีวามเอือ้เฟ้ือแบ่งปนัสามารถช่วยเหลอืผูอ้ื่นมคีวามคดิอยา่ง
หลากหลายผ่านการประเมนิทกัษะตาม มาตรฐานที ่๓ ในระดบัดีมำก  
  
แนวทำงกำรพฒันำ   

โรงเรยีนหนองจอกกงลบิฮวัเคยีวมกีารวางแผนพฒันาครแูละบุคลากรใหส้ามารถจดั
กระบวนการเรยีน ทีเ่น้นการบรูณาการและพฒันาทกัษะของผูเ้รยีนน าไปใชค้ดิแก้ปญัหาไดอ้ย่างเป็น
ระบบ สามารถน าความคดิ ทกัษะการเรยีนรูไ้ปใชส้รา้งผลงาน/ชิน้งานต่างๆ  ไปสู่กระบวนการเรยีน
การสอนทีม่ปีระสทิธผิลยิง่ขึน้ต่อไป  
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มำตรฐำนท่ี ๔  เดก็มีพฒันำกำรด้ำนสติปัญญำ 
 
ตวับ่งช้ี จ ำนวน นร./

ครท่ีูอยู่ใน 
ระดบั๓ขึ้น
ไป 

จ ำนวน นร./
คร ูทัง้หมด 

ร้อยละ 
ท่ีได้  

น ้ำหนัก 
(คะแนน) 
 

คะแนน 
ท่ีได้  

๔.๑  เดก็มคีวามสนใจเรยีนรูส้ ิง่
รอบตวั  ซกัถามอยา่งตัง้ใจ  และ
รกัการเรยีนรู ้ 

๑๗๓ ๒๐๙ ๘๒.๗๘ ๑ ๐.๘๓ 

๔.๒  เดก็มคีวามคดิรวบยอด
เกีย่วกบัสิง่ต่าง ๆ ทีเ่กดิจาก
ประสบการณ์การเรยีนรู ้  

๑๗๐ ๒๐๙ ๘๑.๓๔ ๑ ๐.๘๑ 

๔.๓ เดก็มทีกัษะทางภาษาที่
เหมาะสมกบัวยั    

๑๘๔ ๒๐๙ ๘๘.๐๔ ๑ ๐.๘๘ 

๔.๔  เดก็มทีกัษะกระบวนการทาง 
วทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์   

๑๗๗ ๒๐๙ ๘๓.๗๓ ๑ ๐.๘๔ 

๔.๕  เดก็มจีนิตนาการและ
ความคดิ สรา้งสรรค ์   

๑๗๕ ๒๐๙ ๘๓.๗๓ ๑ ๐.๘๔ 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี  ๔ ๘๔.๑๒ ๕ ๔.๒๑ 
แปลระดบัผลคณุภำพ ดีมำก 

 
   
ร่องรอยควำมพยำยำม (โครงกำร/กิจกรรม)   
- กจิกรรมเกมการศกึษา  คอื  การเล่นเกมต่าง ๆโดยใหเ้ดก็อนุบาล  ๑-๓  รว่มแขง่ขนัเดอืนละ ๑ ครัง้  
โดยอนุบาลแต่ละหอ้งจะเล่นเกมจบัคู่  เกมภาพตดัต่อ  เกมจบัคู่ภาพเหมอืน  เกมจบัคู่กบัเงา   เกม
การเรยีงล าดบัภาพ  และเกมอื่น ๆ  
- กจิกรรมศลิปะน่ารู ้ คอื  ครนู าผลงานของนกัเรยีนมาจดับอรด์แสดงผลงาน  เดก็อนุบาล ๑-๓  รว่ม 
แขง่ขนัระบายสภีาพและวาดภาพระบายส ี 
- กจิกรรมหนูท าได ้ คอื  การจดัประกวดการแสดงในโอกาสต่าง ๆ เช่น  วนัแม ่ วนัเดก็  วนัลอย
กระทง  วนัตรษุจนี  วนังานวชิาการประจ าปีของโรงเรยีน  
- กจิกรรมนกัป ัน้น้อย คอื  จดักจิกรรมในหอ้งเรยีนช่วงกจิกรรมเสร ี โดยใหเ้ดก็ฝึกการใชก้ลา้มเน้ือมอื 
ใหม้คีวามแขง็แรงและใหเ้ดก็ไดส้รา้งผลงานตามจนิตนาการของตนเองไดอ้ย่างอสิระ  
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วิธีกำรพฒันำ  
โรงเรยีนหนองจอกกงลบิฮวัเคยีวมคีวามตระหนกัและความพยายามในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้ ี

ความสามารถในการเรยีนรูส้ ิง่รอบตวั  ซกัถามอยา่งตัง้ใจ  และรกัการเรยีนรู ้ มคีวามคดิรวบยอด
เกีย่วกบัสิง่ต่าง ๆ ทีเ่กดิจากประสบการณ์การเรยีนรู ้ มทีกัษะทางภาษาทีเ่หมาะสมกบัวยั  สามารถ
สื่อสารและใชภ้าษาใน การสื่อสารไดท้ ังภาษาไทย  ภาษาจนี  ภาษาองักฤษ  มจีนิตนาการความคดิ
สรา้งสรรค ์ โดยไดก้ าหนดเป็น วสิยัทศัน์และพนัธกจิคอื เน้นพฒันากระบวนการคดิ  ปรบัยุทธศาสตร์
การเรยีนรู ้ โดยเน้นทกัษะการคดิการสบืเสาะหาความรูแ้ละการสรา้งองคค์วามรู ้ และอยูใ่นการวาง
กรอบแผนกลยทุธเ์พื่อพฒันาสถานศกึษา  ซึง่ก าหนดใหผู้เ้รยีนมทีกัษะการคดิ  มคีวามเป็นเลศิทาง
วทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์ ในการจดัการเรยีนรูฝึ้ก ใหเ้ดก็เรยีนรูโ้ดยการส ารวจ  คน้ควา้  ทดลอง 
สรปุ  โดยการสงัเกต  ถามค าถาม  คาดคะเนค าตอบ  ออกแบบ วธิกีารหาความรู ้ ลงมอืท า  บนัทกึ
การเรยีนรู ้ น าเสนอขอ้มลูการเรยีนรู ้ การแก้ปญัหา  การใหเ้หตุผล  การสื่อสาร  การเชื่อมโยง
ความรูต่้าง ๆ โดยใหเ้ดก็มสี่วนรว่มลงมอืปฏบิตัแิละแก้ปญัหา  โดยการเล่นเกมเกีย่วกบั การคดิการ
สงัเกตและส ารวจสิง่แวดลอ้ม  คดิวเิคราะหแ์ละจ าแนกแยกแยะวสัดุสิง่ของต่าง ๆ  การท าโครงงาน  
การทดลองทางวทิยาศาสตรอ์ยา่งงา่ย ๆ เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน  ใหส้ามารถปรบัตวัไดอ้ยา่งมี
ความสุข    
  
ผลกำรพฒันำ  

ผลจากการท ากจิกรรมโครงการ  แผนปฏบิตังิาน/โครงการ  รายงานโครงการ  กจิกรรม  
รปูภาพ  ภาพถ่าย  มกีารสรุปรายงานรอ้ยละทีผ่่านเกณฑก์ารประเมนิพฒันาการดา้นสตปิญัญาใน
ระดบัชัน้อนุบาล  ๑ – ๓  ศกึษาตรวจสอบเอกสารการจดัและการประเมนิผลเดก็ทุกระดบัชัน้  มผีล
การประเมนิคุณภาพตาม มาตรฐานที ่๔ ในระดบัดีมำก  
  
แนวทำงกำรพฒันำ  

- วางแผนพฒันาครแูละบุคลากรใหส้ามารถจดักระบวนการเรยีนการสอนทีเ่น้นทกัษะ
กระบวนการคดิ ของผูเ้รยีน   

- วางแผนส่งเสรมิสนบัสนุนและพฒันาครใูหม้ศีกัยภาพในการใชส้ื่ออุปกรณ์สื่อเทคโนโลย ี
และสื่อต่าง ๆ ทีท่นัสมยัมาใชป้ระกอบการจดักระบวนการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธผิลยิง่ขึน้ต่อไป  
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มำตรฐำนด้ำนกำรจดักำรศึกษำ  
มำตรฐำนท่ี ๕  ครปูฏิบติังำนตำมบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล  
ตวับ่งช้ี จ ำนวน นร./

ครท่ีูอยู่ใน 
ระดบั๓ขึ้น
ไป 

จ ำนวน นร./
คร ูทัง้หมด 

ร้อย
ละ ท่ี
ได้  

น ้ำหนัก 
(คะแนน) 
 

คะแนน 
ท่ีได้  

๕.๑  ครเูขา้ใจปรชัญา  หลกัการ
และ ธรรมชาตขิองการจดัการศกึษา
ปฐมวยั และสามารถน ามาประยกุต ์
ใชใ้นการจดัประสบการณ์  

๖ ๖ ๑๐๐ ๒ ๒.๐๐ 

๕.๒  ครจูดัท าแผนการจดั
ประสบการณ์ ทีส่อดคลอ้งกบั
หลกัสตูรการศกึษา ปฐมวยัและ
สามารถจดัประสบการณ์การเรยีนรู้
ทีห่ลากหลาย สอดคลอ้งกบัความ 
แตกต่างระหว่างบุคคล  

๖ ๖ ๑๐๐ ๒ ๒.๐๐ 

๕.๓  ครบูรหิารจดัการชัน้เรยีนที่
สรา้งวนิัยเชงิบวก 

๖ ๖ ๑๐๐ ๒ ๒.๐๐ 

๕.๔  ครใูชส้ื่อและเทคโนโลยทีี่
เหมาะสม สอดคลอ้งกบัพฒันาการ
ของเดก็  

๖ ๖ ๑๐๐ ๒ ๒.๐๐ 

๕.๕  ครใูชเ้ครือ่งมอืการวดัและ
ประเมนิ พฒันาการของเดก็อยา่ง
หลากหลายและ สรุปรายงานผล
พฒันาการของเดก็แก่ ผูป้กครอง  

๖ ๖ ๑๐๐ ๒ ๒.๐๐ 

๕.๖  ครวูจิยัและพฒันาการจดัการ
เรยีนรู ้ทีต่นรบัผดิชอบและใชผ้ลใน
การปรบัการ จดัประสบการณ์ 

๖ ๖ ๑๐๐ ๒ ๒.๐๐ 

๕.๗  ครจูดัสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิการ
เรยีนรู ้ไดต้ลอดเวลา 

๖ ๖ ๑๐๐ ๒ ๒.๐๐ 

๕.๘ ครมูปีฏสิมัพนัธท์ีด่กีบัเดก็และ 
ผูป้กครอง    

๖ ๖ ๑๐๐ ๒ ๒.๐๐ 
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ตวับ่งช้ี จ ำนวน นร./
ครท่ีูอยู่ใน 
ระดบั๓ขึ้น
ไป 

จ ำนวน นร./
คร ูทัง้หมด 

ร้อย
ละ ท่ี
ได้  

น ้ำหนัก 
(คะแนน) 
 

คะแนน 
ท่ีได้  

๕.๙  ครมูวีุฒแิละความรู้
ความสามารถใน ดา้นการศกึษา
ปฐมวยั  

๔ ๖ ๖๗.๐๐ ๒ ๑.๓๓ 

๕.๑๐ ครจูดัท าสารนิทศัน์และน 
ามา ไตรต่รองเพื่อใชป้ระโยชน์ใน
การพฒันา เดก็  

๖ ๖ ๑๐๐ ๒ ๒.๐๐ 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี  ๕ ๙๖.๗ ๒๐ ๑๙.๓๓ 
แปลระดบัผลคณุภำพ ดีเย่ียม 

 
ร่องรอยควำมพยำยำม (โครงกำร/กิจกรรม)  
- โครงการส่งเสรมิพฒันาการการเรยีนรูเ้ดก็ปฐมวยั  
- กจิกรรมหนูท าได ้ 
- กจิกรรมฝึกหดัคดัลายมอื    
- กจิกรรมเกมการศกึษา    
- กจิกรรมศลิปะน่ารู ้   
- กจิกรรมนิทานพาเพลนิ  
- กจิกรรมหนูน้อยนกัคดิวทิยาศาสตร ์ 
- กจิกรรมอจัฉรยิะภาพรุน่เยาว ์ 
- กจิกรรมหนูน้อยเอก็เซอรไ์ซส ์ 
- กจิกรรมอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  
- กจิกรรมหนูน้อยรกัการอ่าน  
- งานการจดัประสบการณ์การเรยีนรูเ้ดก็ปฐมวยั   
- งานวเิคราะหห์ลกัสตูรและจดัท าหน่วยการเรยีนรู ้   
- งานจดัท าแผนการจดัประสบการณ์เรยีนรูแ้ละแผนการจดักจิกรรมประจ าวนั    
- งานจดัประสบการณ์เรยีนรูห้ลากหลายทัง้ในและนอกหลกัสตูร    
- งานจดัเสรมิทกัษะ ภาษาองักฤษ ภาษาจนีและเทคโนโลยแีก่เดก็ปฐมวยั  
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วิธีกำรพฒันำ           
     ความสามารถในการจดัการเรยีนการสอน  เป็นปจัจยัทีส่ าคญัอย่างยิง่ในการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รยีนใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของสถานศกึษา โรงเรยีนหนองจอกกงลบิฮวัเคยีวตระหนกัถงึ
ความส าคญัดงักล่าวจงึได ้ก าหนดไวเ้ป็นวสิยัทศัน์และพนัธกจิ  ทีมุ่ง้เน้นพฒันาครสูู่มอือาชพีได้
พยายามส่งเสรมิ  สนบัสนุนใหค้รจูดัการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพอยูเ่สมอ  โดยครมูคีวามรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัปรชัญา  หลกัการ  จดุหมาย  ธรรมชาตขิองการจดัการศกึษาปฐมวยั  โครงสรา้ง
ของหลกัสตูร คุณลกัษณะตามวยั สามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการจดัประสบการณ์เชื่อมโยง
ความรูค้วามเขา้ใจสู่การจดัท าหน่วยการเรยีนรู ้การจดัประสบการณ์  การจดักจิกรรมประจ าวนั และ
การประเมนิพฒันาการเดก็  ครจูดัท าแผนการจดัประสบการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศกึษา
ปฐมวยัของสถานศกึษา  ครอบคลุมพฒันาการเดก็ทัง้ ๔ ดา้น ไดแ้ก่ รา่งกาย อารมณ์และจติใจ  
สงัคม  และสตปิญัญา  โดยเลอืกใชว้ธิกีารจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ เทคนิคการจดั ประสบการณ์ 
สื่อ/ แหล่งเรยีนรู ้ การวดั / ประเมนิพฒันาการ  เพื่อใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาเตม็ศกัยภาพ โดยค านึงถงึ ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  ครบูรหิารจดัการชัน้เรยีนทีส่่งเสรมิใหเ้ดก็มพีฤตกิรรมทีเ่หมาะสม โดยเน้น
สรา้ง ความสมัพนัธร์ะหว่างครกูบันกัเรยีนทีม่ลีกัษณะในเชงิบวกและเกือ้กูล  สรา้งสภาพแวดลอ้มที่
เป็นบวกและ สนบัสนุนการเรยีนรูข้องนกัเรยีน  มกีารใหร้างวลัหรอืแสดงความชื่นชมต่อพฤตกิรรมที่
เหมาะสม  เพื่อสรา้งให ้เดก็มวีนิยัในตนเอง  สามารถปฏบิตัติามกฎเกณฑข์อ้บงัคบัของสถานศกึษา
ในสิง่ทีด่งีาม  ครใูชส้ื่อและเทคโนโลยอีย่างหลากหลาย เลอืกใชส้ื่อทีม่คีุณภาพเหมาะสมกบัวยั มี
ความสอดคลอ้งกบั กจิกรรมการจดัประสบการณ์ และสอดคลอ้งกบัพฒันาการเดก็ท ัง  ๔  ดา้น  
ไดแ้ก่ รา่งกาย  อารมณ์และจติใจ  สงัคม  และสตปิญัญา  สื่อมคีวามปลอดภยัและมจี านวนเพยีงพอ
กบัเดก็  ครใูชเ้ครือ่งมอืวดัและประเมนิ พฒันาการของเดก็ตามสภาพจรงิดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย
ครอบคลุมพฒันาการเดก็ทัง้ ๔ ดา้น คอื  รา่งกาย   อารมณ์และจติใจ  สงัคมและสตปิญัญา   มกีาร
สรปุผลพฒันาการของเดก็และสื่อสารกบัผูป้กครองเกีย่วกบั ความกา้วหน้าและแนวทางการส่งเสรมิ
พฒันาเดก็ อยา่งน้อยภาคเรยีนละ ๑ ครัง้   ครทู าการวจิยัและน าผลการวจิยัมาพฒันาการจดัการ
เรยีนรู ้เพื่อใชใ้นการแกป้ญัหาและการพฒันาเดก็ อย่างน้อยปีละ ๑ เรือ่ง  ครจูดัสิง่แวดลอ้มทัง้ภายใน
และภายนอกหอ้งเรยีน  ทีส่่งเสรมิใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูม้บีรรยากาศอบอุ่นคลา้ยบา้นม ีพืน้ทีเ่หมาะสม
กบักจิกรรม  มมีุมเสรมิประสบการณ์และมวีสัดุอุปกรณ์หลากหลาย  เพื่อส่งเสรมิพฒันาการของ เดก็
ไดค้รอบคลุมทัง้ดา้นรา่งกาย   อารมณ์และจติใจ  สงัคม  และสตปิญัญา  เหมาะสมตามวยัและมคีวาม 
ปลอดภยั  ครแูสดงความรูส้กึทีด่ต่ีอเดก็ และผูป้กครอง  สอบถามและรบัฟงัความคดิเหน็  ชื่นชม  
พดูคุยดว้ย ความเป็นมติร  แสดงน ้าใจไมตร ี  
ยิม้แยม้  แจ่มใส  อยา่งสม ่าเสมอสนบัสนุนใหผู้ป้กครองแลกเปลีย่นขอ้มลู เกีย่วกบัเดก็ใหค้ าแนะน าใน
การพฒันา / แกไ้ข   พฒันาการของเดก็ทุกคนอยา่งเสมอภาค     
       ครผููส้อนจบการศกึษาระดบัปรญิญาตรทีางการศกึษาขึน้ไปหรอืปรญิญาตรสีาขาอื่น แต่ไดร้บั
การ สนบัสนุนใหไ้ดร้บัวุฒทิางการศกึษาตามเกณฑท์ี ่ก.ค.ศ ก าหนด (ไดร้บัการพฒันา/อบรมไมน้่อย
กว่า  ๒๐ ชัว่โมง/ปี)  มคีวามรู ้ ความสามารถจดัประสบการณ์  โดยเชื่อมโยงจากหลกัสตูร
สถานศกึษาระดบัปฐมวยัสู่ กระบวนการจดักจิกรรมประสบการณ์  ครมูกีารจดัท าขอ้มลูใหเ้หน็
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รอ่งรอยการพฒันาและการเรยีนรูข้องเดก็ ปฐมวยัจากการท ากจิกรรมท ังรายบุคคลและรายกลุ่มอย่าง
หลากหลาย  โดยมกีารก าหนดเป้าหมาย การน าเสนอขอ้มลูใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรปฐมวยัของ
สถานศกึษา  การเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ทีส่อดคลอ้งเหมาะสม กบัขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็  ด าเนินการวางแผน 
โดยคดัเลอืกวธิกีารจดัเกบ็ขอ้มลู  จดัท า  และจดัแสดงขอ้มลูตลอดจน การน าขอ้มลูทีไ่ดม้าใช้
ประโยชน์ในการพฒันาเดก็    
  
ผลกำรพฒันำ  

จากการพฒันาครใูหม้กีารจดัประสบการณ์การเรยีนรูต้ามหลกัสตูรปฐมวยัและการใช้
เครือ่งมอืวดั ประเมนิผลพฒันาการของเดก็อย่างหลากหลาย  ครจูดักจิกรรมส่งเสรมิพฒันาการการ
เรยีนรูแ้ละการจดัเสรมิ ทกัษะภาษาทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยั รวมทัง้การจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้กดิ
การเรยีนรูต้ลอดเวลามบีรรยากาศที ่อบอุ่น  มผีลการประเมนิคุณภาพมาตรฐานที ่๕ ในระดบั ดีเย่ียม  
  
แนวทำงกำรพฒันำ   

โรงเรยีนวางแผนพฒันาครโูดยการจดัอบรมครแูละบุคลากรอย่างต่อเนื่องทัง้ในโรงเรยีนและ
สถานที ่จดัการอบรมรวมทัง้ครไูดม้กีารศกึษาคน้ควา้พฒันาการจดัประสบการณ์การเรยีนรูแ้ละมกีาร
เชญิวทิยากรมาให ้ความรูเ้รื่องการจดัการเรยีนรู ้ท าแผนประสบการณ์ตามหลกัสตูรใหมท่ีก่ระทรวง 
ก าหนดขึน้โดยจดัอบรมภายในโรงเรยีน  ครไูดท้ าการวจิยัเดก็นกัเรยีนทีม่ปีญัหาเพื่อศกึษาและพฒันา
อยา่งต่อเนื่องและใหเ้กดิประสทิธภิาพยิง่ขึน้ต่อไป  
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มำตรฐำนท่ี ๖   ผู้บริหำรปฏิบติังำนตำมบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 
  
ตวับ่งช้ี ระดบั ท่ี

ได้  
น ้ำหนัก 
(คะแนน) 
 

คะแนน ท่ีได้  

๖.๑   ผูบ้รหิารเขา้ใจปรชัญาและหลกัการจดั
การศกึษา 

๔ ๓ ๒.๔ 

๖.๒   ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ ภาวะผูน้ า และ
ความรเิริม่ทีเ่น้นการพฒันา เดก็ปฐมวยั 

๔ ๓ ๒.๔ 

๖.๓ ผูบ้รหิารใชห้ลกัการบรหิารแบบมสี่วน
รว่มและใชข้อ้มลูการ ประเมนิผลหรอืการ
วจิยัเป็นฐานคดิทัง้ดา้นวชิาการและการ
จดัการ 

๕ ๓ ๓ 

๖.๔  ผูบ้รหิารสามารถบรหิารจดัการศกึษา
ใหบ้รรลุเป้าหมายตาม แผนพฒันาคุณภาพ
สถานศกึษา 

๔ ๓ ๒.๔ 

๖.๕  ผูบ้รหิารส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพ
ของบุคลากรใหม้ ีประสทิธภิาพ 

๔ ๓ ๒.๔ 

๖.๖  ผูบ้รหิารใหค้ าแนะน า  ค าปรกึษาทาง
วชิาการ และเอาใจใส่ การจดัการศกึษา
ปฐมวยัเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 

๔ ๓ ๒.๔ 

๖.๗ เดก็  ผูป้กครองและชุมชนพงึพอใจผล
การบรหิารจดัการศกึษา ปฐมวยั 

๒ ๒ ๑.๖ 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี ๖  ๒๐ ๑๗.๒๐ 
แปลระดบัผลคณุภำพ ดีมำก 

 
ร่องรอยควำมพยำยำม ( โครงกำร / กิจกรรมท่ีท ำ)  

กจิกรรมนดัพบผูป้กครอง ไดเ้สนอนโยบายของโรงเรยีนและแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบั
ผูป้กครองใน การบรหิารและจดัการโรงเรยีนรวมท ังเขา้รว่มกจิกรรมต่างๆ   
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วิธีกำรพฒันำคณุภำพตำมมำตรฐำนท่ี ๖  
โรงเรยีนหนองจอกกงลบิฮวัเคยีวมคีวามตระหนกัในความส าคญัของผูบ้รหิารสถานศกึษา มี

การสรรหา และพฒันาผูบ้รหิาร  โดยเน้นการมวีสิยัทศัน์ทีก่วา้งไกล  บรหิารงานดว้ยหลกัการบรหิาร
แบบมสี่วนรว่ม และ ใชข้อ้มลูการประเมนิผล หรอืการวจิยัเป็นฐานคดิทัง้ดา้นวชิาการ  และการจดัการ 
จนบรรลุเป้าหมาย ส่งเสรมิ และพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหม้ปีระสทิธภิาพ  โดยแนะน าใหค้ าปรกึษา
ทางวชิาการและเอาใจใส่ในการจดัการศกึษาปฐมวยัเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา ท าให ้เดก็  ผูป้กครอง  
และชุมชนพงึพอใจผลการบรหิาร สถานศกึษาเหมาะสมกบัสภาพและบรบิทของโรงเรยีน  และ
แนวโน้มการพฒันาสงัคมในอนาคต  จดัส่ง ผูบ้รหิารเขา้รว่มประชุม  อบรม สมัมนาทางวชิาการ  และ
นโยบายดา้นการบรหิารการจดัการศกึษารว่มกบั หน่วยงานตน้สงักดั  และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง มี
การประเมนิผลการบรหิารใหม้ปีระสทิธภิาพอยูเ่สมอ  มกีาร จดัโครงการทีส่นบัสนุน  ไดแ้ก่  โครงการ
พฒันาบุคลากร  ซึง่มกีจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งไดแ้ก่  การมอบหมายให ้ผูบ้รหิารไปเข้าร่วมประชุม  อบรม  
สมัมนนา  ทางวชิาการ  และการบรหิารการจดัการศกึษา  
  
ผลกำรพฒันำ 
 

 ผูบ้รหิารสถานศกึษาเขา้รว่มประชุม  อบรม สมัมนาทางวชิาการ  และนโยบายดา้นการ
บรหิารการจดั การศกึษารว่มกบัหน่วยงานตน้สงักดั และพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหม้ปีระสทิธภิาพ   
มผีลการประเมนิ คุณภาพตามมาตรฐานที ่๖  จดัอยูใ่นระดบัดีมำก  
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มำตรฐำนท่ี ๗  แนวกำรจดักำรศึกษำ  
 
ตวับ่งช้ี ระดบั ท่ี

ได้  
น ้ำหนัก 
(คะแนน) 
 

คะแนน ท่ีได้  

๗.๑  สถานศกึษามหีลกัสตูรการศกึษา
ปฐมวยัของสถานศกึษา และ น าสู่การปฏบิตัิ
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

๔ ๓ ๒.๔ 

๗.๒  สถานศกึษามรีะบบและกลไกใหผู้ม้ ี
ส่วนรว่มทุกฝ่ายตระหนกัและ เขา้ใจการจดั
การศกึษาปฐมวยั 

๔ ๔ ๓.๒ 

๗.๓  สถานศกึษาจดักจิกรรมเสรมิสรา้ง
ความตระหนกัรูแ้ละเขา้ใจ หลกัการจดัการ
ศกึษาปฐมวยั  

๔ ๔ ๓.๒ 

๗.๔  สถานศกึษาสรา้งการมสี่วนรว่มและ
แสวงหาความรว่มมอืกบั ผูป้กครอง ชุมชน 
และทอ้งถิน่  

๔ ๔ ๓.๒ 

๗.๕  สถานศกึษาจดัสิง่อ านวยความสะดวก
เพื่อพฒันาเดก็อย่างรอบดา้น    

๔ ๔ ๓.๒ 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี ๗  ๒๐ ๑๕.๒๐ 
แปลระดบัผลคณุภำพ ดีมำก 

 
ร่องรอยควำมพยำยำม  (โครงกำร/กิจกรรม)  

- แผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา  
- แผนปฏบิตักิารประจ าปี 
- แผนจดัการประสบการณ์ 
- หลกัสตูรสถานศกึษา  

 
 
 
 
 
 
  



รายงานประเมินการประเมินตนเอง 2559                                                       โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮวัเคียว                  
34 

      

 

วิธีกำรพฒันำ  
โรงเรยีนหนองจอกกงลบิฮวัเคยีวมกีระบวนการและแนวทางการปฏบิตังิาน  เพื่อใหผู้ม้สี่วน

เกีย่วขอ้งทุกฝา่ยเกดิความ ตระหนกั และเขา้ใจการจดัการศกึษาปฐมวยั  เช่น  การประชุมผูป้กครอง  
การประชุมคณะกรรมการสถานศกึษา  การประชาสมัพนัธ ์ เป็นตน้  และมกีลไกทีท่ าใหผู้ม้สี่วนรว่ม
ทุกฝา่ยตระหนกัและเขา้ใจการวดั การศกึษาปฐมวยั  เช่น  การแต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบ   การนิเทศ  
ตดิตามและการรายงานผล เป็นตน้ โดยมกีารวางแผนด าเนินงาน  ตรวจสอบ  และปรบัปรงุแกไ้ขการ
จดักจิกรรมใหด้ขีึน้  จดักจิกรรมเพื่อใหพ้่อแม ่ ผูป้กครอง  คณะกรรมการสถานศกึษา  ผูน้ าทอ้งถิน่ 
และผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง  เกดิความตระหนกั  และมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการจดัการศกึษา
ปฐมวยั  เช่น  กจิกรรมการฝึกอบรม  การประชุมสมัมนา   การจดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ การให้
ค าแนะน า  การศกึษาดงูาน  การจดันิทรรศการ  การใหศ้กึษาแผ่นพบั/แผ่นปลวิ เป็นตน้  
สถานศกึษาเปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง  ชุมชน  และทอ้งถิน่  เขา้มาม ีส่วนรว่มในการจดัการศกึษาและ
พฒันาคุณภาพการศกึษาระดบัปฐมวยัของสถานศกึษา ทัง้ทางตรงและทางออ้ม ตลอดจนมวีธิกีาร
แสวงหาความรว่มมอืจากผูป้กครอง  ชุมชนและทอ้งถิน่ทีจ่ะระดมสรรพก าลงัและ ทรพัยากรเพื่อ
พฒันาคุณภาพการศกึษาระดบัปฐมวยั  ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้โดยมกีารก าหนด 
โครงการ/กจิกรรมอย่างชดัเจน มกีารด าเนินงานตามโครงการ/กจิกรรมทีก่ าหนดไวม้กีารนิเทศ ก ากบั 
ตดิตาม และประเมนิผลการด าเนินงานรวมทัง้สรุปรายงานผลการด าเนินงาน และมกีารน าผลทีไ่ดจ้าก
การสรุปรายงาน ไปปรบัปรุงพฒันาการสรา้งการมสี่วนร่วมและแสวงหาความรว่มมอืกบัผูป้กครอง 
ชุมชน และทอ้งถิน่   โรงเรยีนจดัสิง่ทีจ่ าเป็น  เอือ้ประโยชน์  หรอือ านวยความสะดวกต่อการพฒันา
เดก็ทัง้ดา้นร่างกาย  อารมณ์  จติใจ  สงัคม  และสตปิญัญา  เพื่อพฒันาเดก็ใหม้พีฒันาการทุกดา้น
สงูสุดตามศกัยภาพ  
   
ผลกำรพฒันำ   

จากการจดักระบวนการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  ซึง่มผีูท้ ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งทุก
ฝา่ยเขา้มาม ีส่วนรว่มในการจดัการศกึษาและพฒันาคุณภาพ ส่งผลใหน้กัเรยีนมพีฒันาการดา้น
รา่งกาย  อารมณ์  จติใจ สงัคมและสตปิญัญา  สงูสุดตามศกัยภาพเหมาะสมกบัวยั   มผีลการประเมนิ
คุณภาพตามมาตรฐานที ่ ๗  ใน ระดบั ดีมำก  
  
แนวทำงกำรพฒันำ  

โรงเรยีนวางแผนพฒันาหลกัสตูรและการจดัท าหน่วยการเรยีนรู ้การจดัท าแผนการจดั
ประสบการณ์ และแผนการจดักจิกรรมประจ าวนั การจดัเสรมิทกัษะภาษาจนีและเทคโนโลยแีก่เดก็
ปฐมวยั   รวมทัง้ สถานศกึษาจดัสภาพแวดลอ้ม   วสัดุอุปกรณ์  ของใชแ้ละของเล่นทีป่ลอดภยัหรอืสิง่
ทีจ่ าเป็น  เอือ้ประโยชน์ และอ านวยความสะดวก  เพื่อใหน้กัเรยีนมพีฒันาการครบทุกดา้นสูงสุดตาม
ศกัยภาพยิง่ขึน้ต่อไป  
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มำตรฐำนท่ี  ๘  สถำนศึกษำมีกำรประกนัคณุภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง   

ตวับ่งช้ี ระดบั ท่ี
ได้ 

น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

 

คะแนน ท่ีได้ 

๘.๑  ก าหนดมาตรฐานการศกึษาปฐมวยัของ
สถานศกึษา 

๕ ๑ ๑ 

๘.๒ จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันา
การจดัการศกึษาของ สถานศกึษา 

๕ ๑ ๑ 

๘.๓  จดัระบบขอ้มลูสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบรหิารจดัการ 

๕ ๑ ๑ 

๘.๔ ตดิตามตรวจสอบ  และประเมนิผลการ
ด าเนินงานคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา 

๕ ๐.๕ ๐.๕ 

๘.๕  น าผลการประเมนิคุณภาพทัง้ภายใน
และภายนอกไปใชว้างแผน พฒันาคุณภาพ
การศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

๕ ๐.๕ ๐.๕ 

๘.๖  จดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงาน
การประเมนิคุณภาพภายใน 

๕ ๑ ๑ 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี ๘  ๕ ๕ 
แปลระดบัผลคณุภำพ ดีเย่ียม 

 
ร่องรอยควำมพยำยำม    (โครงกำร/กิจกรรมท่ีท ำ )  

-  โครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน  
-  มาตรฐานการศกึษาของปฐมวยั  
-  ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร  
-  แผนปฏบิตักิาร  
-  แผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา  
-  รายงานผลประเมนิคุณภาพภายในประจ าปี (ปฐมวยั)  
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 วิธีกำรพฒันำ    
โรงเรยีนหนองจอกกงลบิฮวัเคยีวไดศ้กึษาและเตรยีมการต ังคณะท างานประกนั โดยให้

ความรูแ้ก่ บุคลากรทุกคน แต่งตัง้คณะท างานฝา่ยต่าง ๆ วางแผนการประกนัคุณภาพการศกึษา 
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ การศกึษาของสถานศกึษา สรา้งเครือ่งมอืประเมนิคุณภาพตามมาตรฐาน 
จดัท าสารสนเทศสภาพปจัจุบนั (ขอ้มลูพืน้ฐาน) จดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปีตามแผนพฒันา
การศกึษาจดัท ามาตรฐาน  การปฏบิตังิานต่าง ๆ ของสถานศกึษา ประเมนิสภาพปจัจุบนัของ
สถานศกึษาตามมาตรฐาน จดัท าแผนพฒันา สถานศกึษาด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาตาม
แผนปฏบิตังิานตามมาตรฐานการปฏบิตังิานของ สถานศกึษา และตามแผนปฏบิตักิารของ
สถานศกึษา นิเทศ ก ากบั ตดิตามผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน คุณภาพการศกึษาของ
สถานศกึษา   
  
ผลกำรพฒันำ  

จากการด าเนินงานทางดา้นต่างๆ ตามทีก่ าหนดมาตรฐานการศกึษาปฐมวยัของสถานศกึษา  
จดัท า และด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา การจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศ
และใช ้สารสนเทศในการบรหิารจดัการ การตดิตามตรวจสอบ  และประเมนิผลการด าเนินงาน
คุณภาพภายในตาม มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  การน าผลการประเมนิคุณภาพทัง้ภายใน
และภายนอกไปใชว้างแผน พฒันาคุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเนื่อง  การจดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็น
รายงานการประเมนิคุณภาพภายใน มผีลประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานที ่๘ ในระดบัดีเย่ียม  
  
แนวทำงกำรพฒันำ  

โรงเรยีนหนองจอกกงลบิฮวัเคยีววางแผนพฒันาโดยไดจ้ดัการแต่งตัง้ครแูละบุคลากรทุกคนมี
ส่วนรว่ม และรบัผดิชอบตดิตามประเมนิผลรายมาตรฐานและตวับ่งชี ้  มกีารทบทวนตรวจสอบ
คุณภาพอย่างต่อเนื่องโดย ศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูจากหลกัฐานรอ่งรอยผลการจดัการศกึษา  
รายงานโครงการตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปี  และตรวจสอบสภาพจรงิจากขอ้มลูเชงิประจกัษ์  
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มำตรฐำนด้ำนคณุภำพกำรสร้ำงสงัคมแห่งกำรเรียนรู้  
มำตรฐำนท่ี ๙  สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็นสงัคมแห่งกำร
เรียนรู้  

ตวับ่งช้ี ระดบั ท่ี
ได้ 

น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

 

คะแนน ท่ีได้ 

๙.๑ เป็นแหล่งเรยีนรูเ้พื่อพฒันาการเรยีนรู้
ของเดก็และบุคลากรใน สถานศกึษา 

๕ ๒.๕ ๒.๕ 

๙.๒ มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัภายใน
สถานศกึษาระหว่าง สถานศกึษากบั
ครอบครวั ชุมชนและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง  

๕ ๒.๕ ๒.๕ 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี ๙  ๕ ๕ 
แปลระดบัผลคณุภำพ ดีเย่ียม 

 
ร่องรอยควำมพยำยำม (โครงกำร / กิจกรรมท่ีท ำ)  

- โครงการส่งเสรมิพฒันาการการเรยีนรูเ้ดก็ปฐมวยั  
- กจิกรรมหนูท าได ้ 
- กจิกรรรมฝึกหดัคดัลายมอื  
- กจิกรรมเกมการศกึษา  
- กจิกรรมศลิปะหน้ารู ้ 
- กจิกรรมนิทานพาเพลนิ  
- กจิกรรมหนูน้อยนกัคดิวทิยาศาสตร ์ 
- กจิกรรมอจัฉรยิะรุน่เยาว ์ 
- กจิกรรมหนูน้อยเอก็เซอรไ์ซส ์ 
- กจิกรรมอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  
- กจิกรรมหนูน้อยรกัการอ่าน    
- กจิกรรมสอนภาษาจนี /องักฤษ/และคอมพวิเตอรส์ าหรบัเดก็  
- กจิกรรมทศันศกึษา  
- กจิกรรมประชุมผูป้กครองและประชุมผูป้กครองเครอืข่าย  
- โครงการศูนยพ์ฒันาการเรยีนรูเ้ฉลมิพระเกยีรตฯิ  
- ศูนยพ์ฒันาการเรยีนรู ้หอ้งสมดุเดก็อนุบาล  
- หอ้งเรยีนคอมพวิเตอรส์ าหรบัเดก็  
- จดัท าสื่อ Power Point หรอืสื่อการเรยีนรูต่้างๆ ส าหรบัเดก็  
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วิธีกำรพฒันำคณุภำพ   
โรงเรยีนหนองจอกกงลบิฮวัเคยีวมคีวามตระหนกัในการพฒันา  ส่งเสรมิและสนบัสนุนให้

สถานศกึษา เป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้โดยก าหนดวสิยัทศัน์และพนัธกจิในการพฒันาสื่อเทคโนโลย ี 
ศกึษาหาความรูจ้าก แหล่งเรยีนรูภ้ายในและภายนอกโรงเรยีนและศกึษาหาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรู้
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ปราชญ ์ชาวบา้น  มกีารด าเนินโครงการและมกีจิกรรมรองรบั  สามารถน ามาใชจ้ดั
การศกึษาไดอ้ย่างมปีระสทิธผิลและ พฒันาระบบกลไก  เครอืขา่ยความสมัพนัธแ์ละความรว่มมอืกบั
ชุมชนในการพฒันาสถานศกึษา มกีจิกรรม พฒันาคร ูผูเ้รยีน เครอืข่ายและผูส้นใจรวมทัง้ใหบ้รกิาร
ดา้นสื่อเทคโนโลยแีก่คร ูผูเ้รยีน ผูป้กครองและชุมชน การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างบุคลากรภายใน
สถานศกึษาและระหว่างสถานศกึษากบัครอบครวั ชุมชนและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง  ทางโรงเรยีนได้
ก าหนดใหค้รทูุกคนตอ้งพฒันาความรูแ้ละทกัษะการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการจดัการเรยีน
การสอนมกีารอบรมและฝึกทกัษะการแสวงหาและสรา้งสื่อการ เรยีนการสอน ระบบ Multimedia ท า
ใหค้รสูามารถสรา้งสื่อและใชส้ื่อเทคโนโลยสีารสนเทศในกระบวนการ เรยีนการสอนไดด้ ีในเรือ่งการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างสถานศกึษากบับุคคลหรอืองคก์รภายนอกทางโรงเรยีน มกีารรวบรวมสื่อ
การเรยีนการสอนทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ทัง้ในส่วนทีค่ร ูบุคลากรจดัท าขึน้และจากการแสวงหา
ใน Internet จดัท าเป็นท าเนียบสื่อในศูนยพ์ฒันาการเรยีนรู ้มกีารศกึษาคน้ควา้และแกไ้ขปญัหาของ 
เดก็แลว้ไดจ้ดัท าเป็นวารสารแจกใหก้บัผูป้กครองในการประชุมผูป้กครองและลงในเวบ็ไซตข์อง
โรงเรยีน  เพื่อ ใหบ้รกิารและแบ่งปนัความรูใ้หก้บัครอบครวั ชุมชนและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง  ทาง
โรงเรยีนมเีครอืขา่ย สถานศกึษาทีไ่ดร้บัสนบัสนุนมกีารด าเนินการเชื่อมโยงเครอืข่ายและการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูท้างวชิาการและ ส่งเสรมิการจดัการศกึษาจากมลูนิธเิกยีรตริว่มมติรเพื่อการศกึษา
และเครอืขา่ยโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี กรงุเทพมหานคร  
  
 ผลกำรพฒันำ  

จากการส่งเสรมิ สนบัสนุนใหส้ถานศกึษาเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ มกีารนิเทศตดิตาม
ประเมนิผล อยา่งเป็นระบบและต่อเนื่อง  ส่งผลใหเ้ดก็มคีวามสนใจในการเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ไดอ้ยา่ง
หลากหลาย  มคีวามคดิที ่ดต่ีอการเรยีนรู ้มทีกัษะในการแสวงหาความรูส้ามารถเชื่อมโยงความรูแ้ละ
ทกัษะต่างๆ ไปใชใ้นชวีติประจ าวนั ไดด้ ีมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างบุคลากรภายในสถานศกึษา 
ระหว่างสถานศกึษากบัครอบครวั ชุมชนและ องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งผ่านการประเมนิทกัษะในการเรยีนรู ้  
การด าเนินการเชื่อมโยงเครอืขา่ยและการแลกเปลีย่น เรยีนรูท้างวชิาการมคีวามก้าวหน้า  มผีลการ
ประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานที ่๙ ในระดบัดีเย่ียม  
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แนวทำงกำรพฒันำ   
โรงเรยีนวางแผนในการสรา้ง ส่งเสรมิ สนบัสนุนใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูท้ีช่่วยในการ

พฒันาการ เรยีนรูข้องเดก็ มกีารศกึษาหาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูภ้ายในและภายนอกโรงเรยีน เดก็ได้
เรยีนรูจ้ากแหล่ง เรยีนรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ ปราชญช์าวบา้นทีน่่าสนใจ  มผีูป้กครองใหก้ารสนับสนุน
ช่วยมาเป็นวทิยากรสอนสิง่ ต่างๆ ใหก้บัเดก็ โรงเรยีนยงัมกีารวางแผนส่งเสรมิ สนับสนุนและพฒันา
ครใูหม้ศีกัยภาพทีด่ ี มกีารจดัอบรมคร ูในการใชส้ื่ออุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยแีละสื่อต่างๆ ทีท่นัสมยัมา
ใชป้ระกอบการจดักระบวนการเรยีนการสอนใหม้ ีประสทิธผิลและมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บั
ครอบครวั ชุมชนและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งต่อเนื่อง  
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มำตรฐำนด้ำนอตัลกัษณ์ของสถำนศึกษำ  
มำตรฐำนท่ี ๑๐ กำรพฒันำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมปรชัญำ  วิสยัทศัน์ และจดุเน้น
กำรศึกษำปฐมวยั   

ตวับ่งช้ี ระดบั ท่ี
ได้ 

น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

 

คะแนน ท่ีได้ 

๑๐.๑  จดัโครงการ  กจิกรรมทีส่่งเสรมิให้
เดก็บรรลุตามเป้าหมาย ปรชัญาวสิยัทศัน์
และจดุเน้นการจดัการศกึษาปฐมวยัของ
สถานศกึษา  

๕ ๓ ๓ 

๑๐.๒   ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  ๕ ๒ ๒ 
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี ๑๐  ๕ ๕ 

แปลระดบัผลคณุภำพ ดีเย่ียม 
 
ร่องรอยควำมพยำยำม (โครงกำร/กิจกรรมท่ีท ำ)  

- แผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา  
- แผนปฏบิตักิารประจ าปี  
- ภาพถ่าย  
- กจิกรรมดา้นศลิปวฒันธรรมและประเพณีจนี เช่นงานวนัตรษุจนี มกีารแต่งกายชุด

วฒันธรรมจนีและ ใหร้างวลัการแต่งกายสวยงาม  
- ประเพณงีานงิว้ศาลเจา้ปงุเถา้กงหนองจอก  
- กจิกรรมหนูท าได ้  
- กจิกรรมศลิปะน่ารู ้   
- กจิกรรมนิทานพาเพลนิ  
- กจิกรรมฝึกหดัลายมอื    
- กจิกรรมเกมการศกึษา    
- กจิกรรมอจัฉรยิะรุน่เยาว ์ 
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วิธีกำรพฒันำ   
โครงการสบืสานวฒันธรรมไทย-จนี  ฝึกทกัษะและจดัประสบการณ์ใหเ้ดก็เรยีนรูจ้ากการ

แสดงออก ส่งเสรมิความสามารถ สรา้งความเชื่อมัน่ในตนเองผ่านกจิกรรมดา้นศลิปวฒันธรรม
ประเพณแีละกจิกรรม นนัทนาการแบบจนี  ผูบ้รหิาร  คร ู บุคลากร  ชุมชนและองคก์รภายนอก  เช่น  
Han ban สถานทตูจนี และ เครอืขา่ยโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจนี    กรงุเทพมหานคร  มสี่วนรว่ม
โครงการโดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก คณะกรรมการสถานศกึษาผูเ้รยีนและผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งได้
ปฏบิตัติามกจิกรรมทีก่ าหนด ผูบ้รหิารมกีารนิเทศ ตดิตามประเมนิผล  และปรบัปรงุแกไ้ขอยา่ง
ต่อเนื่อง  มกีารจดัท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการเสนอ ผูบ้งัคบับญัชาและคณะกรรมการ
ตามล าดบั  ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งชี ้ความส าเรจ็ทุกตวับ่งชี ้ เดก็รอ้ยละ ๘๐   
ขึน้ไป มคีวามสามารถพดูทกัทายและใชค้ าภาษาจนีในชวีติประจ าวนั  สามารถรอ้งเพลง จนีงา่ยๆ 
และมสี่วนรว่มในกจิกรรมดา้นศลิปวฒันธรรมประเพณ ีและนนัทนาการแบบจนีการประเมนิผลตาม 
มาตรฐานที ่๑๐ ประเมนิจากรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีการศกึษา 
๒๕๕๙ หลกัฐานรอ่งรอยการปฏบิตัติามโครงการและกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง สอบถามความพงึพอใจของ
ผูบ้รหิาร คร ูผูเ้รยีน ผูป้กครอง ชุมชน และผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง  ภาพกจิกรรมต่างๆ รวมทัง้ตรวจสอบ
สภาพจรงิจากขอ้มลูเชงิ ประจกัษ์  
  
ผลกำรพฒันำ   

โรงเรยีนหนองจอกกงลบิฮวัเคยีวจดัโครงการ/กจิกรรมทีส่่งเสรมิใหเ้ดก็บรรลุตามเป้าหมาย
ปรชัญา วสิยัทศัน์และจดุเน้นการจดัการศกึษาปฐมวยัของสถานศกึษา  มคี่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบั  
๕.๐๐  มคีุณภาพ ระดบัดีเย่ียม  
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มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม                                                                                                                                  
มำตรฐำนท่ี ๑๑  กำรจดักิจกรรมตำมนโยบำย แนวทำงกำรปฏิรปูกำรศึกษำเพ่ือยกระดบั
คณุภำพให้สงูขึ้น  
 

ตวับ่งช้ี ระดบั ท่ี
ได้ 

น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

 

คะแนน ท่ีได้ 

๑๑.๑  จดัโครงการกจิกรรมส่งเสรมิสนับสนุน
ตามนโยบายเกีย่วกบัการ จดัการศกึษา
ปฐมวยั  

๕ ๓ ๓ 

๑๑.๒  ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 

๕ ๒ ๒ 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี ๑๐  ๕ ๕ 
แปลระดบัผลคณุภำพ ดีเย่ียม 

 
ร่องรอยควำมพยำยำม (โครงกำร/กิจกรรม)  

- โครงการศูนยพ์ฒันาการเรยีนรูเ้ฉลมิพระเกยีรตฯิ  
- โครงการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค ์ 
- โครงการทศันศกึษา    
- โครงการส่งเสรมิพฒันาการการเรยีนรูเ้ดก็ปฐมวยั  
- กจิกรรมหนูท าได ้ 
- กจิกรรมฝึกหดัคดัลายมอื    
- กจิกรรมเกมการศกึษา    
- กจิกรรมศลิปะน่ารู ้   
- กจิกรรมนิทานพาเพลนิ  
- กจิกรรมหนูน้อยนกัคดิวทิยาศาสตร ์ 
- กจิกรรมอจัฉรยิะภาพรุน่เยาว ์ 
- กจิกรรมหนูน้อยเอก็เซอรไ์ซส ์ 
- กจิกรรมอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  
- กจิกรรมหนูน้อยรกัการอ่าน  
- งานการจดัประสบการณ์การเรยีนรูเ้ดก็ปฐมวยั   
- หลกัสตูรสถานศกึษา   
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วิธีกำรพฒันำ  
โรงเรยีนหนองจอกกงลบิฮวัเคยีว ตระหนกัในความส าคญัของการปฏริปูการศกึษาทศวรรษที ่

๒ มกีาร ด าเนินโตรงการและกจิกรรมตอบสนองนโยบายปฏริปูการศกึษาของรฐับาลตามเป้าหมาย
ยทุธศาสตร ์๔ ดา้น ไดแ้ก่ การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในวชิาหลกัจากการทดสอบระดบัชาต ิ
พฒันาความสามารถของ ผูเ้รยีนดา้นคณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์ภาษาองักฤษ และทกัษะดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ  คนไทยและ (การศกึษาไทยมคีุณภาพและไดม้าตรฐานระดบั สากล) พฒันา
ทกัษะในการแสวงหาความรู ้รกัการเรยีนรูแ้ละ พฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง ลดอตัรานกัเรยีนทีอ่่าน
หนงัสอืไมอ่อก เพิม่สดัส่วนเวลาในการอ่านหนงัสอืและการ ใชอ้นิเทอรเ์น็ตของผูเ้รยีน(คนไทยใฝรู่)้ 
พฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ก าหนดชัว่โมงการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
กบักจิกรรมทางศาสนา และกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ้ื่นและสงัคม (คนไทยใฝ่ด)ี และพฒันา
ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์มวีจิารณญาณ และมคีวามคดิสรา้งสรรค ์(คนไทยคดิ
เป็น ท าเป็น แกป้ญัหาได)้ และเพื่อเป็นการขบัเคลื่อนสถานศกึษาใหส้ามารถยกระดบัมาตรฐานจาก 
ผลการประเมนิคุณภาพนอกรอบสองทีท่างรงเรยีนไดร้บัการรบัรองและมผีลการประเมนิในระดบัด ีให้
ม ีมาตรฐานสงูขึน้ ทางโรงเรยีนไดน้ าขอ้เสนอแนะจากการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง 
เกีย่วกบัการจดักจิกรรมส่งเสรมิผูเ้รยีนปฐมวยัใหม้มีารยาทเกีย่วกบัการพดู  การฟงั  และมารยาทใน
การรบัประทานอาหาร  ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนมคีวามมัน่ใจและกลา้แสดงออกอยา่งเตม็
ศกัยภาพ  ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนรูจ้กั แกป้ญัหาไดด้ว้ยตนเอง  ฝึกใหผู้เ้รยีนมทีกัษะในการสงัเกต และ
ส ารวจโดยการทศันศกึษานอกหอ้งเรยีน  และ การจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงาน เพื่อใหผู้เ้รยีน
ไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง  การส่งเสรมิสนับสนุนให ้ครปูฐมวยัมกีารวเิคราะหห์ลกัสตูร  จดัท า
ก าหนดการสอนและเขยีนแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีเ่น้น ผูเ้รยีนเป็นส าคญั   มา
ท าการศกึษาวเิคราะหร์ว่มกบัผลการจดัการศกึษา การประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน และผลกา
รด าเนินงานโครงการและกจิกรรมตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีมาพฒันาและปรบัปรงุแกไ้ขอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยก าหนดแผนปฏบิตักิารประจ าปีในปีการศกึษาถดัไป รว่มทัง้ไดท้ าขอ้ตกลงกบัมลูนิธิ
เกยีรตริว่ม มติรเพื่อการศกึษา ในการพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา โดยจดัท าศูนยพ์ฒันาการ
เรยีนรูเ้ฉลมิพระเกยีรตใิน วาระทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงมพีระชนมายคุรบ  ๘๔ พรรษา  
   
ผลกำรด ำเนินงำน 
  จากการจดักจิกรรมตามนโยบาย แนวทางการปฏริปูการศกึษา  พรอ้มทัง้พฒันาทกัษะในการ
แสวงหา ความรูด้ว้ยตนเอง  ส่งผลใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์ตรงและท าใหน้กัเรยีนมพีฒันาการ
ดา้นรา่งกาย  อารมณ์  สงัคมและสตปิญัญาตรงตามพฒันาการของเดก็ทุกดา้น มผีลการประเมนิ
คุณภาพตามมาตรฐานที ่๑๑  ในระดบัดีเย่ียม  
 แนวทำงกำรพฒันำ   

โรงเรยีนวางแผนพฒันานกัเรยีนโดยการจดักจิกรรมส่งเสรมิพฒันาการดา้นต่างๆ เพื่อให้
นกัเรยีนได ้เรยีนรูผ้่านการจดักจิกรรมตามนโยบายปฏริปูการศกึษาและจดัสนบัสนุนโครงการ
กจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบั พฒันาการของเดก็ใหค้รบทุกดา้น เพื่อใหผู้เ้รยีนมคีุณภาพทีด่ยี ิง่ขึน้  
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ระดบัขัน้พ้ืนฐำน ป. ๑- ๖ 
มำตรฐำนท่ี ๑ คณุภำพของผูเ้รียน 

ระดบัคณุภำพ : ดีเย่ียม 

๑.  กระบวนกำรพฒันำ 

 สถานศกึษามกีระบวนการพฒันาผูเ้รยีนดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย  ครจูดัการเรยีนรูใ้หเ้ป็นไป
ตามศกัยภาพของผูเ้รยีน  และเป็นไปตามมาตรฐานและตวัชีว้ดัของหลกัสตูร  มกีารออกแบบการ
จดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน  โดยมกีารจดัการเรยีนรูท้ ัง้รปูแบบการระดมสมอง  แบบลงมอื
ปฏบิตัจิรงิ  แบบรว่มมอืกนัเรยีนรู ้ แบบใชก้ระบวนการคดิ  กระบวนการใชป้ญัหาเป็นหลกั  และเน้น
เรือ่งการอ่านออกของผูเ้รยีนเป็นเรือ่งส าคญัทีสุ่ด  โดยมุง่พฒันาใหผู้เ้รยีนทุกคนอ่านออกและเขยีนได้
ตัง้แต่ระดบัชัน้  ป.๑  ระดบั  ป.๒ ขึน้ไป เน้นผูเ้รยีนอ่านคล่องเขยีนคล่อง  พฒันาครทูุกคนใหม้ี
ความสามารถในการน าเทคนิควธิสีอนใหต้รงตามศกัยภาพผูเ้รยีน  ใชส้ื่อเทคโนโลยกีารจดัการเรยีน
การสอน  มแีหล่งเรยีนรูแ้ละแหล่งสบืคน้ขอ้มลู  ไดแ้ก่  หอ้งสมดุ  ครใูนสายชัน้เดยีวกนัรว่มกนั
ก าหนดแผนการจดัการเรยีนรู ้ การวดัและประเมนิผลแบบบรูณาการ  ครเูน้นการใชค้ าถามเพื่อ
พฒันาทกัษะการคดิของผูเ้รยีน 

 นอกจากนี้  สถานศกึษาไดม้กีารด าเนินการเพื่อพฒันาทกัษะชวีติของผูเ้รยีน  เพื่อใหอ้ยูใ่น
สงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข  เน้นการพฒันาดา้นคุณธรรม  จรยิธรรม  ทีเ่หมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน  และ
ตามนโยบายของผูบ้รหิารเรื่อง  “เรยีนด ี มมีารยาท”  โดยการจดัค่ายคุณธรรมกบันักเรยีนทุก
ระดบัชัน้  จดักจิกรรมการพฒันาใหเ้หมาะสมกบัวยั  พฒันาคุณธรรมผูเ้รยีนตามหลกัสตูร  เน้นให้
ผูเ้รยีนมวีนิัย  ซื่อสตัย ์ รบัผดิชอบ  และมจีติสาธารณะ  มรีะบบการแนะแนวและการดแูลสุขภาวะจติ  
น าภมูปิญัญาทอ้งถิน่มารว่มกนัวางแผนการจดัการเรยีนการสอนและมกีารเรยีนรูใ้นโลกกวา้ง  การเขา้
ไปศกึษากบัภูมปิญัญาในชุมชนรอบๆสถานศกึษา  จดักจิกรรมสถานศกึษา  “ สื่อสาร ๓ ภาษา”  ให้
ความรูเ้รือ่งการใชภ้าษาไทย, องักฤษ, จนี  ส่งเสรมิการออกก าลงักาย  และเพิม่เวลารูเ้ร ือ่งอาชพี  
เช่น การรอ้ยพวงมาลยั,  การท ากระทงใบตอง, การผลติของใช,้ การท าบะจ่าง  เป็นตน้ 

๒.  ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในดา้นผลการประเมนิผลสมัฤทธิท์างวชิาการ  ผูเ้รยีนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตาม
มาตรฐานการอ่านในแต่ละระดบัชัน้  สามารถเขยีนสื่อสารไดด้ ี รูจ้กัการวางแผน  สามารถท างาน
รว่มกบัผูอ้ื่นไดด้ตีามหลกัประชาธปิไตย  กลา้แสดงออก  และแสดงความคดิเหน็หรอืวพิากษ์ไดอ้ยา่ง
สรา้งสรรค ์ สบืคน้ขอ้มลูหรอืแสวงหาความรูจ้ากสื่อ  เทคโนโลยไีดด้ว้ยตนเอง  รวมทัง้สามารถ 

วเิคราะห ์ จ าแนกแยกแยะไดว้่าสิง่ไหนด ี ส าคญั  จ าเป็น  รวมทัง้รูเ้ท่าทนัสื่อและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง
อยา่งรวดเรว็  ผูเ้รยีนรุแ้ละตระหนกัถงึโทษและพษิภยัของสิง่เสพตดิต่างๆ  เลอืกรบัประทาน
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อาหารทีส่ะอาด  และมปีระโยชน์  รกัการออกก าลงักาย  นกัเรยีนทุกคนสามารถเล่นกฬีาไดอ้ยา่งน้อย
คนละประเภท  ยอมรบัในกตกิาของกลุ่ม  ของสถานศกึษา  ของสงัคม  มทีศันคตทิีด่ต่ีออาชพีสุจรติ  
รวมถงึมคีวามเขา้ใจเรือ่งความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวยั  ทัง้นี้  มผีลการด าเนินงานเชงิ
ประจกัษ์จากการประเมนิในดา้นต่างๆดงันี้ 

 

 

ประเดน็ ผลกำรประเมิน 
ความสามารถ 
ในการอ่าน 
(ป.๑ – ป.๔) 
(ระดบัดเียีย่ม) 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรประเมินควำมสำมำรถ 
ในกำรอ่ำนชัน้ประถมศึกษำปีท่ี ๑ – ๔ จ ำแนกตำมระดบัคณุภำพ 
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ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 
คดิค านวณ 
และคดิ
วเิคราะห ์
(ระดบัดเียีย่ม) 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร 
คิดค ำนวณ และคิดวิเครำะห ์ชัน้ประถมศึกษำปีท่ี ๑ – ๖ 

จ ำแนกตำมระดบัคณุภำพ 

 
 
 
 
 
 

ประเดน็ ผลกำรประเมิน 
ความสามารถ 
ในการใช ้
เทคโนโลย ี
(ระดบัดเียีย่ม) 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
ชัน้ประถมศึกษำปีท่ี ๑ – ๖ จ ำแนกตำมระดบัคณุภำพ 
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ผลการ
ทดสอบ
ระดบัชาต ิ

ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติขัน้พื้นฐำน 
 (O-NET) ชัน้ประถมศึกษำปีท่ี ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘  

จ ำแนกตำมระดบัคณุภำพ 

 
 
 

คะแนนเฉล่ียทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ของนักเรียน สงูกว่ำ คะแนนเฉล่ียสงู 
กว่ำระดบัประเทศ 

 
ประเดน็ ผลกำรประเมิน 

ผลการ
ทดสอบ
ระดบัชาต ิ

ร้อยละของนักเรียนมีผลกำรทดสอบรวบยอดระดบัชำติ (o-net)  
 ๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้เฉล่ียตำมเกณฑ ์
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ความกา้วหน้า
ทางการเรยีน
ตามหลกัสตูร
สถานศกึษา  
(ระดบัดเียีย่ม) 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทยเป็นไปตำมเป้ำหมำยของโรงเรียน  

ชัน้ประถมศึกษำปีท่ี ๑ -๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

 
 

 
กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทยเฉลีย่รอ้ยละ   ๗๙.๕๑ 

ประเดน็ ผลกำรประเมิน 
 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตรเ์ป็นไปตำมเป้ำหมำยของโรงเรียน  
ชัน้ประถมศึกษำปีท่ี ๑ -๖  ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

 
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตรเ์ฉลีย่รอ้ยละ   ๙๔.๘๗ 
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 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตรเ์ป็นไปตำมเป้ำหมำยของโรงเรียน  

ชัน้ประถมศึกษำปีท่ี ๑ -๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์ฉลีย่รอ้ยละ   ๙๗.๖๖ 
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ประเดน็ ผลกำรประเมิน 
 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สงัคมศำสนำฯเป็นไปตำมเป้ำหมำยของโรงเรียน  
ชัน้ประถมศึกษำปีท่ี ๑ -๖   ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

 

 
กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศาสนาฯเฉลีย่รอ้ยละ   ๙๐.๓๖ 

 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
รำยวิชำประวติัศำสตรเ์ป็นไปตำมเป้ำหมำยของโรงเรียน  

ชัน้ประถมศึกษำปีท่ี ๑ -๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

 
รายวชิาประวตัศิาสตรเ์ฉลีย่รอ้ยละ   ๗๖.๖๙ 
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ประเดน็ ผลกำรประเมิน 
 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

สขุศึกษำและพลศึกษำเป็นไปตำมเป้ำหมำยของโรงเรียน  
ชัน้ประถมศึกษำปีท่ี ๑ -๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษาเฉลีย่รอ้ยละ   ๙๘.๓๑ 
 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะเป็นไปตำมเป้ำหมำยของโรงเรียน  
ชัน้ประถมศึกษำปีท่ี ๑ -๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

 
กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะรเีฉลีย่รอ้ยละ   ๙๖.๒๑ 
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ประเดน็ ผลกำรประเมิน 
 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนและเทคโนโลยี เป็นไปตำมเป้ำหมำยของโรงเรียน  
ชัน้ประถมศึกษำปีท่ี ๑ -๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

 
กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานและเทคโนโลย ีเฉลีย่รอ้ยละ   ๘๗.๕๒ 

 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทษ(องักฤษ) เป็นไปตำมเป้ำหมำยของโรงเรียน ชัน้ประถมศึกษำปีท่ี 

๑ -๖  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ เฉลีย่รอ้ยละ   ๙๐.๙๘ 
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ประเดน็ ผลกำรประเมิน 
คุณลกัษณะ 
ทีพ่งึประสงค์
ของผูเ้รยีน     
 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรประเมินด้ำนคณุธรรม จริยธรรม 
ชัน้ประถมศึกษำปีท่ี ๑ – ๖ จ ำแนกตำมระดบัคณุภำพ 

 
 

 ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรประเมินกำรมีส่วนร่วม 
ในกำรอนุรกัษ์ธรรมชำติ ชัน้ประถมศึกษำปีท่ี ๑-๖ 
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ประเดน็ ผลกำรประเมิน 
 ผลกำรประเมินนักเรียนด้ำนควำมภำคภมิูใจในควำมเป็นไทย  

ชัน้ประถมศึกษำปีท่ี ๑- ๖จ ำแนกตำมระดบัคณุภำพ 

 
 

 ร้อยละผลกำรประเมินนักเรียนด้ำนกำรยอมรบัควำมคิดเหน็ของผูอ่ื้น 
สขุภำวะทำงจิต ภมิูคุ้มกนั และควำมเป็นธรรมต่อสงัคม 

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษำปีท่ี ๑ – ๖ ท่ีอยู่ในระดบัดีเย่ียม 
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ประเดน็ ผลกำรประเมิน 
 ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 

 
 
 

นกัเรยีนมี
ความรู ้
ทกัษะ และ
เจตคตทิีด่ ี
พรอ้มทีจ่ะ
ศกึษาต่อใน
ระดบัชัน้ที่
สงูขึน้ 
หรอืมวีุฒิ
ภาวะทาง
อาชพี
เหมาะสมกบั
ช่วงวยั 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีควำมรู้ ทกัษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษำต่อใน
ระดบัชัน้ท่ีสงูขึ้นหรือมีวฒิุภำวะทำงอำชีพเหมำะสมกบัช่วงวยั  

ชัน้ประถมศึกษำป่ี ๑ – ๖ 
 

๓.  จดุเด่น 

 ผูเ้รยีนอ่านหนงัสอืออกและอ่านคล่อง  รวมทัง้สามารถเขยีนเพื่อการสื่อสารได ้ สามารถใช้
เทคโนโลยใีนการแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนอยูใ่น
ระดบัดเียีย่ม  มคีะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) สงูกว่า
ระดบัประเทศ  และกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย คณติศาสตร ์องักฤษ มากกว่าปีการศกึษาทีผ่่าน
มา 
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 ผูเ้รยีนมสีุขภาพรา่งกายแขง็แรง  มสีมรรถภาพทางกายและน ้าหนกัส่วนสงูตามเกณฑ ์ มี
ระเบยีบวนิยั  จนเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา  เป็นทีย่อมรบัของชุมชนโดยรอบ  ในเรือ่งความมี
วนิยั  เคารพกฏกตกิา  มารยาทของสงัคม  ได้แก่  การรบัประทานอาหารเป็นระเบยีบ ไปลามาไหว้ 

๔.  จดุควรพฒันำ 

 ผูเ้รยีนในระดบัชัน้  ป.๖  ยงัตอ้งเรง่พฒันากลุ่มสาระการเ๐รยีนรูส้งัคมศาสนาและวฒันธรรม 
และวทิยาศาสตรด์า้นการน าเสนอ  การอภปิรายและแลกเปลีย่นเรยีนรูอ้ยา่งสมเหตุสมผล  และตอ้ง
พฒันาทกัษะการแก้ปญัหาตามสถานการณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม 
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มำตรฐำนท่ี ๒ กระบวนกำรบริหำรและจดักำรของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 

ระดบัคุณภาพ : ระดบั ๔ ดเียีย่ม 

๑. กระบวนกำรพฒันำ  

โรงเรยีนหนองจอกกงลบิฮวัเคยีวมกีารก าหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน์และพนัธกจิสอดคลอ้งกบัสภาพ 
ปญัหาความตอ้งการพฒันาของสถานศกึษา นโยบายการปฏริปูการศกึษา ความต้องการของ ชุมชน 
ทอ้งถิน่ และสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูตามแผนการศกึษาชาต ิโรงเรยีนไดด้ าเนินการวเิคราะห์
สภาพปญัหา น าผลการจดัการศกึษาทีผ่่านมา โดยการบรหิารโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน ศกึษาขอ้มลู 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ตดิตาม ประเมนิการจดัการศกึษาตามนโยบายการ ปฏริปูการศกึษา และ
จดัประชุมระดมความคดิเหน็ จากบุคลากรในสถานศกึษาเพื่อวางแผน รว่มกนัก าหนดเป้าหมาย ปรบั
วสิยัทศัน์ก าหนดพนัธกจิ กลยทุธใ์นการจดัการศกึษาของสถาน ศกึษาเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน มี
การปรบัแผนพฒันาคุณภาพจดัการศกึษา แผนปฏบิตักิารประจ าปีประจ าปีใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันา
ผูเ้รยีนทุกกลุ่มเป้าหมายโดยผูม้สี่วนไดเ้สยีมสี่วนรว่มในการพฒันาและรว่มรบัผดิชอบ  มกีารพฒันา
ครแูละบุคลากรทางการศกึษาใหม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ ตามมาตรฐานมกีารนิเทศ ก ากบั ตดิตาม 
และประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศกึษา ทีเ่หมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้
ผูเ้กีย่วขอ้งมสี่วนรว่มในการ จดัการศกึษา แนวทางการเขยีนรายงานการประเมนิตนเองของ
สถานศกึษา (Self - Assessment Report : SAR)  ขอ้มลูสารสนเทศมคีวามถูกตอ้ง ยงัเกบ็รวบไม่
ครบถว้นแต่ขอ้มลูทนัสมยัน าไปประยกุตใ์ชไ้ดต้ามด าเนินการอยา่งเป็นระบบ และมกีจิกรรมจดั
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและ สงัคมทีก่ระตุ้นผูเ้รยีนใหใ้ฝเ่รยีนรู ้ มกีารจดัหาทรพัยากร จดัสรร
งบประมาณ มอบหมายงานใหผู้ร้บัผดิชอบ ด าเนินการพฒันาตามแผนการพฒันา ตามแผนงาน
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไวม้กีารด านการนิเทศก ากบั ตดิตาม ประเมนิ ผลการด าเนินงาน และ
สรปุผลการด าเนินงานโดยแบ่งเป็น ๔ ดา้น รายละเอยีดในการพฒันาดงันี้ 

1. ด้ำนวิชำกำร โรงเรยีนจดัการศกึษาในระดบัปฐมวยั(ระดบัอนุบาลศกึษาปีที ่๑-๓) ระดบั 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน(ชัน้ประถมศกึษาปีที ่๑ – ๖) มกีารจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา น าไปใชแ้ละ
ปรบัปรงุพฒันาใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของสถานศกึษาและการศกึษาในศตวรรษที ่๒๑ มกีารวางแผน
งานวชิาการ การนิเทศ ก ากบั ตดิตาม และประเมนิผลงานการด าเนินการทุกกจิกรรมและโครงการ มี
การพฒันาส่งเสรมิใหม้แีหล่งเรยีนรู ้ส่งเสรมิใหผู้้เรยีนไดเ้รยีนรูอ้ยา่งหลากหลายและเตม็ศกัยภาพทัง้
ดา้นความรู ้คุณธรรม จรยิธรรม ใหผู้เ้รยีนมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และค่านิยม ๑๒ ประการ 

2. ด้ำนงบประมำณ  โรงเรยีนหนองจอกกงลบิฮวัเคยีว เป็นสถานศกึษาเอกชนทีม่กีาร 
บรหิารจดัการในรปูคณะกรรมการ การจดัระบบบรหิารงบประมาณมกีารบรหิารทีม่รีะบบ มคีวาม
โปรง่ใส ตรวจสอบได ้บรหิารงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน จดัภารกจิใหค้รอบคลุมกบัการเสนอขอ
งบประมาณมกีารจดัสรรงบประมาณ การบรหิารการเงนิและการบญัช ีพสัดุและสนิทรพัย ์มกีาร 
ตรวจสอบตดิตามและประเมนิผลและรายงานการใชจ้า่ยงบประมาณเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด
ตลอดจนรณรงคใ์หบุ้คลากรมคีวามประหยดั ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่าเป็นไปตามระเบยีบและขอ้
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ปฏบิตัขิองโรงเรยีนและตามทีห่น่วยงานตน้สงักดัก าหนด 
 ๓.ด้ำนบคุคล จดัใหม้กีารวางแผนการบรหิารบุคคลอย่างเป็นระบบ ในดา้นการวางแผน
อตัราก าลงั การสรรหา การมอบหมายงาน การส่งเสรมิและพฒันาบุคคลากรใหป้ฏบิตัติามระเบยีบ
วนิยั มาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณในวชิาชพี  มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานและส่งเสรมิ
ความกา้วหน้าแก่บุคคลากร 
 ๔. ด้ำนกำรบริหำรทัว่ไป จดัระบบงานธุรการ การพฒันาระบบสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู ่
สามารถน าไปใชใ้นการก าหนดนโยบายและบรหิารการจดัการศกึษา การพฒันาโรงเรยีน บุคคลากร 
นกัเรยีน งานอาคารสถานที ่พฒันาสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้การประสานงานกบัทัง้หน่วยงานฐัและเอกชน 
ผูเ้กีย่วขอ้งภายในและภายนอกสถานศกึษา มรีะบบการตดิตาม และรายงานผลการปฏบิตังิาน
ตามล าดบั 
 
๒. ผลกำรด ำเนินงำน 
 ๑. สถานศกึษามกีารก าหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน์และพนัธกจิสอดคลอ้งกบัสภาพปญัหา ความ
ตอ้งการพฒันาของสถานศกึษา นโยบายการปฏริปูการศกึษา ความตอ้งการของชุมชน ทอ้งถิน่ และ
สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูตามแผนการศกึษาชาต ิ
 ๒. แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา แผนปฏบิตักิารประจ าปีทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันา
ผูเ้รยีนทุกกลุ่มเป้าหมาย มกีารพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษาใหม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ ตาม
มาตรฐานวชิาชพี ขอ้มลูสารสนเทศ มคีวามถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัสมยั น าไปประยกุตใ์ชใ้นงานระดบั  
ต่าง ๆได ้มกีารด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ มกีารจดัสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู้ 
 ๓. สถานศกึษาไดม้กีารด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษามกีาร
ปรบัและจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปีใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปญัหา น าผลจากการด าเนินงานทีผ่่าน
มามาวเิคราะหแ์ละปรบัปรุงการปฏบิตังิาน 
 ๔. สถานศกึษามกีารจดัท าปฏทินิปฏบิตังิาน ใหส้อดคลอ้งกบัแผนปฏบิตักิารประจ าปี และ
แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา  
 ๕. ผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ย และเครอืขา่ยการพฒันาคุณภาพสถานศกึษา มสี่วนรว่มใน การรว่ม
วางแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา และรบัทราบ รบัผดิชอบต่อผลการจดัการศกึษา 
 ๖. มกีารประชุมวางแผน ปฏบิตังิาน และรบัทราบผลการด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรยีน
หลายระดบั เช่น การประชุมคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการเครอืขา่ยผูป้กครอง ประชุมหวัหน้า
ฝา่ย/หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู ้และประชุมครปูระเดอืน เพื่อเป็นการสื่อสารความเขา้ใจทีต่รงกนั 
รบัทราบ ปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพเกดิประสทิธผิล เป็นไปตามวตัถุประสงค ์เกดิประโยชน์ต่อ
โรงเรยีน 
 ๗.  สถานศกึษามกีารนิเทศ ก ากบั ตดิตาม และประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศกึษา
อยา่งต่อเนื่อง  
 ๘. สถานศกึษามรีปูแบบการบรหิารและการจดัการเชงิระบบ โดยทุกฝา่ย มสี่วนรว่ม ยดึหลกั
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ธรรมาภบิาล และแนวคดิหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยมุ่งพฒันา ผูเ้รยีนตามแนวทางปฏริปู
การศกึษา  

๓. จดุเด่น 
 โรงเรยีนมกีารบรหิารและการจดัการอย่างเป็นระบบ โรงเรยีนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวธิ ีเช่น การประชุมแบบมสี่วนรว่ม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อใหทุ้กฝ่าย
มสี่วนรว่มในการก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย ทีช่ดัเจน มกีารปรบัแผนพฒันาคุณภาพการจดั
การศกึษา แผนปฏบิตักิารประจ าปี ทีส่อดคล้องกบัผลการจดัการศกึษา สภาพปญัหา ความต้องการ
พฒันา และนโยบายการปฏริูปการศกึษา ทีมุ่่งเน้นการพฒันาให้ผูเ้รยีนมคีุณภาพตามมาตรฐานการ
เรยีนรูต้ามหลกัสูตรสถานศกึษา ครูผูส้อนสามารถจดัการเรยีนรูไ้ด้อย่างมคีุณภาพ มกีารด าเนินการ
นิเทศ ก ากบั ตดิตาม ประเมนิผล การด าเนินงาน และจดัท ารายงานผลการจดัการศกึษา และโรงเรยีน
ไดใ้ชก้ระบวนวจิยัในการรวบรวมขอ้มลู เพื่อใชเ้ป็นฐานในการวางแผนพฒันาคุณภาพสถานศกึษา 
 
๓. จดุควรพฒันำ 
 ๑. เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองไดม้สี่วนรว่มในการเสนอความคดิเหน็ในการจดัการศกึษาเพื่อ
พฒันาผูเ้รยีน 
 ๒. สรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืของผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งในการจดัการศกึษาของโรงเรยีนใหม้คีวาม
เขม้แขง็ มสี่วนรว่มรบัผดิชอบต่อผลการจดัการศกึษา และการขบัเคลื่อนคุณภาพการจดัการศกึษา 
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มำตรฐำนท่ี ๓ กระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส ำคญั 

ระดบัคณุภำพ : ดีเย่ียม 
๑. กระบวนกำรและผลกำรด ำเนินงำน 

โรงเรยีนด าเนินการส่งเสรมิใหค้รจูดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัโดยการ
ด าเนินงาน/โครงการ/กจิกรรม อยา่งหลากหลาย ดงันี้  

 
โครงกำร ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

 โครงการส่งเสรมิ การอ่าน คดิ
วเิคราะห ์และเขยีน  
 

๑. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๕ ผ่านการ  
ประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะหแ์ละ
เขยีน  
๒. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๕ มผีลงาน
โครงงานการอ่าน การเขยีนและ 
กระบวนการคดิอย่างหลากหลาย  
๓. นกัเรยีนรอ้ยละ ๙๐ ไดร้บัการ 
ส่งเสรมิสนับสนุนการเรยีนรู ้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพฒันาอยา่งเตม็
ศกัยภาพ  
๔. ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งรอ้ยละ ๙๐ มี
ความพงึพอใจในผลงานของ
โครงการ  

๑. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๖.๗๐ ผ่าน
การประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะห์
และเขยีน  
๒. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๖.๗๐มี
ผลงานโครงงานการอ่าน การ
เขยีนและ กระบวนการคดิอยา่ง
หลากหลาย  
๓. นกัเรยีนรอ้ยละ๑๐๐ ไดร้บัการ 
ส่งเสรมิสนับสนุนการเรยีนรู ้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพฒันาอยา่งเตม็
ศกัยภาพ  
๔. ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งรอ้ยละ ๙๐มี
ความพงึพอใจในผลงานของ
โครงการ 

 โครงการพฒันาการเรยีนการ
สอนภาษา องักฤษ  
 

๑.นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๐ มกีาร
พฒันาการเรยีนภาษาองักฤษทีด่ี
ขึน้  
๒. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๐ มทีศันะคติ
ทีด่ต่ีอการเรยีนภาษาองักฤษ  
๓. ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งรอ้ยละ ๙๐ มี
ความพงึพอใจในผลของโครงการ 

๑.นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๑.๖๐ มกีาร
พฒันาการเรยีนภาษาองักฤษทีด่ี
ขึน้  
๒. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๖.๖๐ มี
ทศันะคตทิีด่ต่ีอการเรยีน
ภาษาองักฤษ  
๓. ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งรอ้ยละ
๘๔.๔๐ มคีวามพงึพอใจในผลของ
โครงการ 
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โครงกำร ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

โครงการการพฒันาหอ้งสมุดมี
ชวีติเพื่อสรา้งนิสยัรกัการอ่าน  
 

๑. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๐ ใชแ้หล่ง
เรยีนรูท้ีส่มบรูณ์และทนัสมยั  
ยิง่ขึน้  
๒. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๐ มนีิสยัรกั
การอ่านการคน้ควา้การศกึษา
คน้ควา้และความสนใจใฝเ่รยีนใฝรู่ ้ 
๓. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๐ ม ีความ 
สามารถใชห้อ้งสมดุลื่อเทคโนโลยี
การเรยีนรูไ้ด ้ 
๔. นกัเรยีน คร ูผูป้กครอง ชุมชน 
รอ้ยละ ๘๕ มคีวามพงึพอใจใน
การเขา้รว่มจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
 

๑. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๙.๔๐ ใช้
แหล่งเรยีนรูท้ีส่มบรูณ์และทนัสมยั  
ยิง่ขึน้  
๒. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๙.๔๐มนีิสยั
รกัการอ่านการคน้ควา้การศกึษา
คน้ควา้และความสนใจใฝเ่รยีนใฝรู่ ้ 
๓. นกัเรยีนรอ้ยละ ๙๐.๑๐. ม ี
ความ สามารถใชห้อ้งสมดุลื่อ
เทคโนโลยกีารเรยีนรูไ้ด ้ 
๔. นกัเรยีน คร ูผูป้กครอง ชุมชน 
รอ้ยละ ๘๕ มคีวามพงึพอใจใน
การเขา้รว่มจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
 

โครงการพฒันาระบบการวดัผล
และประเมนิผล  
 

๑. ระบบการวดัและประเมนิ
การศกึษารอ้ยละ ๙๐ เป็นไป  
ตามเกณฑก์ารประเมนิผลของ
สถานศกึษา  
๒. ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งรอ้ยละ ๙๐  
มคีวามพงึพอใจในผลของ
โครงการ  

๑. ระบบการวดัและประเมนิ
การศกึษารอ้ยละ  ๑๐๐ เป็นไป  
ตามเกณฑก์ารประเมนิผลของ
สถานศกึษา  
๒. ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งรอ้ยละ 
๙๑.๐๐มคีวามพงึพอใจในผลของ
โครงการ 

โครงการพฒันาหลกัสตูร
สถานศกึษา  

๑. ครรูอ้ยละ ๘๐ เขา้ใจหลกัสตูร
และกระบวนการพฒันาหลกัสตูร 
๒. ครรูอ้ยละ ๘๐ จดัการเรยีนการ
สอนอยา่งมปีระสทิธภิาพ และ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัสตูร
และเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  

๑. ครรูอ้ยละ ๘๐ เขา้ใจหลกัสตูร
และกระบวนการพฒันาหลกัสตูร 
๒. ครรูอ้ยละ ๘๐ จดัการเรยีนการ
สอนอยา่งมปีระสทิธภิาพ และ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัสตูร
และเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
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โครงกำร ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

โครงการพฒันาสู่ความเป็นเลศิ  
 

๑. นกัเรยีนมคี่าเฉลีย่ผลสมัฤทธิ ์ 
ทางการเรยีน ดงันี้  
๑.๑ ภาษาไทย รอ้ยละ ๗๐  
๑.๒ คณติศาสตร ์รอ้ยละ ๖๕  
๑.๓ วทิยาศาสตร ์รอ้ยละ ๖๕  
๑.๔ สงัคม/ศาสนา/วฒันธรรม 
รอ้ยละ ๖๕  
๑.๕ สุขศกึษา/พลศกึษา  
รอ้ยละ ๗๐  
๑.๖ ศลิปะ รอ้ยละ ๗๐  
๑.๗ การงานอาชพีและเทคโนโลย ี
รอ้ยละ ๗๐  
๑.๘ ภาษาต่างประเทศ รอ้ยละ 
๖๐  
๒. ผูเ้รยีนรอ้ยละ ๗๐ ไดร้บัการ
สอนซ่อมเสรมิตามสภาพปญัหา
และความตอ้งการจ าเป็น และมผีล
การพฒันาดขีึน้  
๓. ผูเ้รยีนรอ้ยละ ๗๐ อ่านคล่อง 
เขยีนคล่อง คดิเลขเป็น คดิเป็นทา
เป็น แกป้ญัหาได ้สามารถใช้
ภาษาสื่อสารและใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู ้ 
๔. ผูเ้รยีนรอ้ยละ ๘๐ มคีวามคดิ
สรา้งสรรคแ์ละมจีนิตนาการ 

๑. นกัเรยีนมคี่าเฉลีย่ผลสมัฤทธิ ์ 
ทางการเรยีน ดงันี้  
๑.๑ ภาษาไทย รอ้ยละ ๗๙.๕๑  
๑.๒ คณติศาสตร ์รอ้ยละ ๙๔.๘๗  
๑.๓ วทิยาศาสตร ์รอ้ยละ ๙๗.๖๖  
๑.๔ สงัคม/ศาสนา/วฒันธรรม 
รอ้ยละ ๙๐.๓๖ 
๑.๕ สุขศกึษา/พลศกึษา  
รอ้ยละ ๙๘.๓๑  
๑.๖ ศลิปะ รอ้ยละ๙๖.๒๑ 
๑.๗ การงานอาชพีและเทคโนโลย ี
รอ้ยละ ๘๗.๕๒ 
๑.๘ ภาษาต่างประเทศ รอ้ยละ 
๙๗.๗๓  
๒. ผูเ้รยีนรอ้ยละ ๙๕.๐๐ ไดร้บั
การสอนซ่อมเสรมิตามสภาพ
ปญัหาและความตอ้งการจาเป็น 
และมผีลการพฒันาดขีึน้  
๓. ผูเ้รยีนรอ้ยละ ๘๕.๔๕ อ่าน
คล่อง เขยีนคล่อง คดิเลขเป็น คดิ
เป็นทาเป็น แกป้ญัหาได ้สามารถ
ใชภ้าษาสื่อสารและใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู ้ 
๔. ผูเ้รยีนรอ้ยละ ๘๗.๐๕ มี
ความคดิสรา้งสรรคแ์ละมี
จนิตนาการ 
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โครงกำร ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

โครงการพฒันาคุณธรรม 
จรยิธรรม ค่านิยม และ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ 
 

๑.นกัเรยีนรอ้ยละ ๑๐๐ ผ่านการ  
ประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึ  
ประสงค ์ 
๒. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๐ มมีารยาท  
ตามแบบวฒันธรรมไทย และม ี 
คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมทีด่ี
งาม  
๓. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๐ ประพฤติ
ตนเป็นลกูทีด่ ีเป็นลกูศษิยท์ีด่ ี 
๔. นกัเรยีนรอ้ยละ ๙๐ เลื่อมใสใน
การปกครองระบบประชาธปิไตย 
อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็น
ประมขุ  
๕. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๐ เขา้ร่วม
กจิกรรมดา้นศลิปวฒันธรรม 
ประเพณแีละสิง่แวดลอ้ม  
๖. ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง รอ้ยละ ๙๐ มี
ความพงึพอใจในผลของโครงการ 

๑.นกัเรยีนรอ้ยละ ๑๐๐ ผ่านการ  
ประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึ  
ประสงค ์ 
๒. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๐ มมีารยาท  
ตามแบบวฒันธรรมไทย และม ี 
คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมทีด่ี
งาม  
. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๐ ประพฤตติน
เป็นลกูทีด่ ีเป็นลกูศษิยท์ีด่ ี 
๔. นกัเรยีนรอ้ยละ ๙๐ เลื่อมใสใน
การปกครองระบบประชาธปิไตย 
อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็น
ประมขุ  
๕. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๐ เขา้ร่วม
กจิกรรมดา้นศลิปวฒันธรรม 
ประเพณแีละสิง่แวดลอ้ม  
๖. ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง รอ้ยละ ๙๐ มี
ความพงึพอใจในผลของโครงการ 

โครงการนิเทศภายใน  เชิงปริมำณ  
๑. ครผููส้อนไดร้บัการนิเทศอยา่ง
สม ่าเสมอ ต่อเนื่อง  
๒. นกัเรยีน รอ้ยละ ๘๕ ไดร้บั  
การพฒันาทกัษะใน ๘ กลุ่มสาระ  
การเรยีนรู ้ 
๓. ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งรอ้ยละ ๙๐ ม ี 
ความพงึพอใจในผลของโครงการ  
เชิงคณุภำพ  
๑. ครผููส้อนไดม้กีารพฒันาระบบ  
การจดัการเรยีนรูใ้นรายวชิา ใน
ระดบัด ี 

เชิงปริมำณ  
๑. ครผููส้อนไดร้บัการนิเทศอยา่ง
สม ่าเสมอ ต่อเนื่อง  
๒. นกัเรยีน รอ้ยละ ๘๕ ไดร้บั  
การพฒันาทกัษะใน ๘ กลุ่มสาระ  
การเรยีนรู ้ 
๓. ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งรอ้ยละ ๙๐ ม ี 
ความพงึพอใจในผลของโครงการ  
เชิงคณุภำพ  
๑. ครผููส้อนไดม้กีารพฒันาระบบ  
การจดัการเรยีนรูใ้นรายวชิา ใน
ระดบัด ี 
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โครงกำร ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

 ๒. นกัเรยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะใน 
๘ กลุ่มสาระการเรยีนรูม้ผีลทาง 
การเรยีนรู ้ในระดบัด ี

๒. นกัเรยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะใน 
๘ กลุ่มสาระการเรยีนรูม้ผีลทาง 
การเรยีนรู ้ในระดบัด ี

โครงการส่งเสรมิกจิกรรมสุขภาพ
ผูเ้รยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมำณ  
๑. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๐ มสีุขภาพ 
อนามยัในช่องปากและปลอด  
จากโรคฟนัผุ  
๒. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๕ มน้ีาหนกั
ส่วนสงูตามเกณฑแ์ละร่างกาย
เจรญิเตบิโตตามวยั  
๓. นกัเรยีนรอ้ยละ ๙๐ มี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์ 
๔. นกัเรยีนรอ้ยละ ๙๐ มคีวาม  
ปลอดภยั สุขภาพแขง็แรง  
ไมเ่จบ็ปว่ยง่ายจากโรคระบาด  
๕. ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งรอ้ยละ ๙๐ ม ี
ความพงึพอใจในผลของโครงการ 
เชิงคณุภำพ  
นกัเรยีนมกีารเจรญิเตบิโตสมวยั
และสามารถอยู่รว่มกนัในสงัคมได้
อยา่งมคีวามสุข ระดบัดขีึน้ไป 

เชิงปริมำณ  
๑. นกัเรยีนรอ้ยละ .... มสีุขภาพ 
อนามยัในช่องปากและปลอด  
จากโรคฟนัผุ  
๒. นกัเรยีนรอ้ยละ .... มน้ีาหนกั
ส่วนสงูตามเกณฑแ์ละร่างกาย
เจรญิเตบิโตตามวยั  
๓. นกัเรยีนรอ้ยละ .....มี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์ 
๔. นกัเรยีนรอ้ยละ ..... มคีวาม  
ปลอดภยั สุขภาพแขง็แรง  
ไมเ่จบ็ปว่ยง่ายจากโรคระบาด  
๕. ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งรอ้ยละ ..... ม ี
ความพงึพอใจในผลของโครงการ 
เชิงคณุภำพ  
นกัเรยีนมกีารเจรญิเตบิโตสมวยั
และสามารถอยู่รว่มกนัในสงัคมได้
อยา่งมคีวามสุข ระดบั......   

โครงการพฒันาคุณธรรม 
จรยิธรรม ค่านิยม และ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ 
 

เชิงปริมำณ  
๑. นกัเรยีนรอ้ยละ ๑๐๐ ผ่านการ  
ประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึ  
ประสงค ์ 
๒. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๐ มมีารยาท  
ตามแบบวฒันธรรมไทย และม ี 

เชิงปริมำณ  
๑. นกัเรยีนรอ้ยละ ........ ผ่านการ  
ประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึ  
ประสงค ์ 
๒. นกัเรยีนรอ้ยละ ...... มมีารยาท  
ตามแบบวฒันธรรมไทย และม ี 
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 คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมทีด่ี
งาม  
๓. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๐ มกีาร
ประพฤตตินเป็นลกูทีด่ ีเป็นลกู
ศษิยท์ีด่ ี 
๔. นกัเรยีนรอ้ยละ ๙๐ เลื่อมใสใน
การปกครองระบบประชาธปิไตย  
อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็น
ประมขุ 
๕ . นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๐ เขา้รว่ม
กจิกรรมดา้นศลิปวฒันธรรม 
ประเพณแีละสิง่แวดลอ้ม  
๖. ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง รอ้ยละ ๙๐ มี
ความพงึพอใจในผลของโครงการ
เชิงคณุภำพ  
นกัเรยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม 
ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค ์และสามารถดาเนินชวีติ
รว่มกนักบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
ระดบัดขีึน้ไป 

คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมทีด่ี
งาม  
๓. นกัเรยีนรอ้ยละ ๙๐.๗๐ มกีาร
ประพฤตตินเป็นลกูทีด่ ีเป็นลกู
ศษิยท์ีด่ ี 
๔. นกัเรยีนรอ้ยละ ๙๗.๐๐ 
เลื่อมใสในการปกครองระบบ
ประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ  
๕. นกัเรยีนรอ้ยละ ๑๐๐ เขา้รว่ม
กจิกรรมดา้นศลิปวฒันธรรม 
ประเพณแีละสิง่แวดลอ้ม  
๖. ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง รอ้ยละ 
๙๑.๑๐มคีวามพงึพอใจในผลของ
โครงการ 
เชิงคณุภำพ  
นกัเรยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม 
ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค ์และสามารถดาเนินชวีติ
รว่มกนักบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
ระดบัดมีาก 
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โครงการจดัระบบดแูลช่วยเหลอื
นกัเรยีน  
 

เชิงปริมำณ  
๑. นกัเรยีนรอ้ยละ ๑๐ เรยีนด ี 
และ/หรอืขาดแคลนไดร้บั
ทุนการศกึษาหรอืการช่วยเหลอื  
ค่าใชจ้่ายในการเรยีน  
๒. นกัเรยีนรอ้ยละ ๙๐ รูจ้กัดแูล
ตนใหม้คีวามปลอดภยั ปลอด
ปญัหาทางเพศ ยาเสพตดิ และสิง่  
มอมเมา  
๓. ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งรอ้ยละ ๙๐  
มคีวามพงึพอใจในผลการ  
ด าเนินงานของโครงการ  
เชิงคณุภำพ  
โรงเรยีนมเีครอืขา่ยเฝ้าระวงัความ
ปลอดภยัของเดก็โดยความ
รว่มมอืระหว่างคร ูผูป้กครอง และ
ชุมชน อยูใ่นระดบัดขีึน้ไป  

เชิงปริมำณ  
๑. นกัเรยีนรอ้ยละ ๑๐ เรยีนด ี 
และ/หรอืขาดแคลนไดร้บั
ทุนการศกึษาหรอืการช่วยเหลอื  
ค่าใชจ้่ายในการเรยีน  
๒. นกัเรยีนรอ้ยละ ๙๐ รูจ้กัดแูล
ตนใหม้คีวามปลอดภยั ปลอด
ปญัหาทางเพศ ยาเสพตดิ และสิง่  
มอมเมา  
๓. ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งรอ้ยละ ๙๐  
มคีวามพงึพอใจในผลการ  
ด าเนินงานของโครงการ 
เชิงคณุภำพ  
โรงเรยีนมเีครอืขา่ยเฝ้าระวงัความ
ปลอดภยัของเดก็โดยความ
รว่มมอืระหว่างคร ูผูป้กครอง และ
ชุมชน อยูใ่นระดบัดมีาก 

โครงการพฒันาทกัษะชวีติพชิติ
ปญัหา  
 

เชิงปริมำณ  
๑. นกัเรยีนรอ้ยละ ๙๐ มคีวาม 
สามารถปรบัตวัเขา้กบัสงัคม 
สามารถใชท้กัษะชวีติใน การแก ้
ปญัหาการเผชญิสถานการณ์และ
ลดการขดัแยง้  
๒. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๕ มกีาร
เรยีนรูผ้่านประสบการณ์ตรงและ
เรยีนรูร้ว่มกบัผูอ้ื่นทัง้ในและนอก
สถานศกึษา  
 

เชิงปริมำณ  
๑. นกัเรยีนรอ้ยละ ๙๘.๐๐ มี
ความ สามารถปรบัตวัเขา้กบั
สงัคม สามารถใชท้กัษะชวีติใน 
การแก ้ปญัหาการเผชญิ
สถานการณ์และลดการขดัแยง้  
๒. นกัเรยีนรอ้ยละ๙๘.๔๐ มกีาร
เรยีนรูผ้่านประสบการณ์ตรงและ
เรยีนรูร้ว่มกบัผูอ้ื่นทัง้ในและนอก
สถานศกึษา 
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 ๓. นกัเรยีนรอ้ยละ ๑๐๐ ผ่าน  
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามเกณฑ์
ทีก่ าหนด  
๔. นกัเรยีนรอ้ยละ ๗๕ มทีกัษะ  
ในการท างาน รกัการท างาน  
สามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้ 
และมเีจตคตทิีด่ต่ีออาชพีสุจรติ  
๕. ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งรอ้ยละ ๙๐  
มคีวามพงึพอใจในผลของ  
โครงการ เพื่อใหน้กัเรยีนผ่าน  
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตาม  
เกณฑท์ีก่ าหนด  
เชิงคณุภำพ  
นกัเรยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจใน
ทกัษะชวีติ และภมูคิุม้กนัในการ
แกป้ญัหา และการด าเนินใน
ชวีติประจ าวนัได้ 

๓. นกัเรยีนรอ้ยละ๑๐๐ ผ่าน  
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามเกณฑ์
ทีก่ าหนด  
๔. นกัเรยีนรอ้ยละ ๙๐.๐๐มทีกัษะ  
ในการท างาน รกัการทางาน  
สามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้ 
และมเีจตคตทิีด่ต่ีออาชพีสุจรติ  
๕. ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งรอ้ยละ 
๘๕.๔๐มคีวามพงึพอใจในผลของ  
โครงการ เพื่อใหน้กัเรยีนผ่าน  
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตาม  
เกณฑท์ีก่ าหนด  
เชิงคณุภำพ  
นกัเรยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจใน
ทกัษะชวีติ และภมูคิุม้กนัในการ
แกป้ญัหา และการด าเนินใน
ชวีติประจ าวนัได้ 

 

โครงการศูนยพ์ฒันาการเรยีนรู้
เฉลมิพระเกยีรตฯิ  
 

เชิงปริมำณ  
๑. ผูเ้รยีนรอ้ยละ ๘๐ มคีวาม 
สามารถในการคน้ควา้หาความรู้
จากสื่ออเิลก็ทรอนิกสแ์ละสื่อจาก 
Network ต่าง ๆ  
๒. ผูเ้รยีนรอ้ยละ ๘๐ สามารถ  
สรา้งสรรคผ์ลงาน หรอืชิน้งาน  
การเรยีนรูผ้่านการสบืเสาะหา   

เชิงปริมำณ  
๑. ผูเ้รยีนรอ้ยละ ๙๐.๔๐ มี
ความสามารถในการคน้ควา้หา
ความรูจ้ากสื่ออเิลก็ทรอนิกสแ์ละ
สื่อจาก Network ต่าง ๆ  
๒. ผูเ้รยีนรอ้ยละ ๘๒.๔๐ 
สามารถ สรา้งสรรคผ์ลงาน หรอื
ชิน้งานการเรยีนรูผ้่านการสบื
เสาะหา   
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 ความรูจ้ากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศได ้ 
๓. ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งรอ้ยละ ๙๐ ม ี 
ความพงึพอใจในผลงานของ 
โครงการ  
เชิงคณุภำพ  
๑. ผูป้กครองครแูละนกัเรยีน
รวมทัง้ชุมชน สามารถเขา้ใชห้อ้ง
เทคโนโลย ีเนื้อหาความรูแ้ละ  
นาไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ได ้ 
๒. ครสูามารถใชส้ื่อเทคโนโลย ี 
แหล่งเรยีนรูน้วตักรรมและ ภมูิ
ปญัญาทอ้งถิน่ในการจดัการ  
เรยีนการสอนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ความรูจ้ากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศได ้ 
๓. ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งรอ้ยละ๙๐.๕๐
ม ีความพงึพอใจในผลงานของ 
โครงการ  
เชิงคณุภำพ  
๑. ผูป้กครองครแูละนกัเรยีน
รวมทัง้ชุมชน สามารถเขา้ใชห้อ้ง
เทคโนโลย ีเนื้อหาความรูแ้ละ  
นาไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ได ้ 
๒. ครสูามารถใชส้ื่อเทคโนโลย ี 
แหล่งเรยีนรูน้วตักรรมและ ภมูิ
ปญัญาทอ้งถิน่ในการจดัการ  
เรยีนการสอนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

โครงการขยะ  
รไีซเคลิ  

เชิงปริมำณ  
๑. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๐ มจีติสานึก
ในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม และมี
ส่วนรว่มในกจิกรรม การอนุรกัษ์
และค่านิยมพอเพยีง  
๒. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๐ ไดร้บั  
ความความรูใ้นเรือ่งการคดัแยก
ขยะ ทีถู่กตอ้งและเหมาะสม
สามารถน า  
ความรูไ้ปคดัแยกขยะได ้ 
๓. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๕ มผีลงาน
และหรอืสิง่ประดษิฐเ์กีย่วกบัการ
ดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม  
 
  

เชิงปริมำณ  
๑. นกัเรยีนรอ้ยละ๙๐ ๐๐ม ี

จติสานึกในการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม และมสี่วนรว่มใน
กจิกรรม การอนุรกัษ์และค่านิยม
พอเพยีง  
 ๒. นกัเรยีนรอ้ยละ ๙๐.๐๐ ไดร้บั  
ความความรูใ้นเรือ่งการคดัแยก
ขยะ ทีถู่กตอ้งและเหมาะสม
สามารถน า  
ความรูไ้ปคดัแยกขยะได ้  
๓. นกัเรยีนรอ้ยละ๘๗.๐๐ มี
ผลงานและหรอืสิง่ประดษิฐ์
เกีย่วกบัการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม  
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 ๔. ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งรอ้ยละ ๙๐ ม ี
ความพงึพอใจในผลของโครงการ  
เชิงคณุภำพ  
มกีารรว่มมอืระหว่างโรงเรยีน 
ผูป้กครอง ชุมชนและองคก์ร
ทอ้งถิน่ในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม
และเสรมิสรา้งค่านิยมความ
พอเพยีง อยูใ่นระดบัด ี
 

๔. ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งรอ้ยละ 
๙๐.๐๐ ม ีความพงึพอใจในผลของ
โครงการ  
เชิงคณุภำพ  
มกีารรว่มมอืระหว่างโรงเรยีน 
ผูป้กครอง ชุมชนและองคก์ร
ทอ้งถิน่ในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม
และเสรมิสรา้งค่านิยมความ
พอเพยีง อยูใ่นระดบัดมีาก 

 

โครงการธนาคารโรงเรยีน  
 

เชิงปริมำณ  
๑. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๐ รูจ้กัวาง
วางแผนการใชจ้า่ยอยา่งเหมาะสม  
๒. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๕ มนีิสยั  
ประหยดัรูจ้กัเกบ็ออม  
๓. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๐ เหน็  
คุณค่าของเงนิและสรา้งนิสยัการ  
ประหยดัตามหลกัของความ
พอเพยีง  
๔. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๐ รูจ้กัการ  
ท างานอย่างมรีะบบตามขัน้ตอน   
นกัเรยีนมคีวามซื่อสตัยต่์อตนเอง
และผูอ้ื่นและใชจ้่ายเงนิอยา่ง
คุม้ค่า ในระดบัคุณภาพ 

เชิงปริมำณ  
๑. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๐ รูจ้กัวาง
วางแผนการใชจ้า่ยอยา่งเหมาะสม  
๒. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๕ มนีิสยั  
ประหยดัรูจ้กัเกบ็ออม  
๓. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๐ เหน็  
คุณค่าของเงนิและสรา้งนิสยัการ  
ประหยดัตามหลกัของความ
พอเพยีง  
๔. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๐ รูจ้กัการ  
ท างานอย่างมรีะบบตามขัน้ตอน  
นกัเรยีนมคีวามซื่อสตัยต่์อตนเอง
และผูอ้ื่นและใชจ้่ายเงนิอยา่ง
คุม้ค่า ในระดบัคุณภาพ 
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โครงกำร ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

โครงการสบืสานวฒันธรรมไทย-
จนี  

๑. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๐ มสี่วนรว่ม
ในกจิกรรมในหลกัสตูรและ  
กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรในและ  
นอกโรงเรยีนได ้ 
๒. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๐ สนับสนุน  
นโยบายและแผนการส่งเสรมิ  
ของโรงเรยีนอย่างเป็นระบบ  
ครบวงจร  
๓. นกัเรยีนรอ้ยละ ๙๐ มคีวามพงึ
พอใจในการเขา้มสี่วนรว่มใน  
กจิกรรมต่างๆ  
๔. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๕ ไดร้บั
รางวลัจากการเขา้รว่มกจิกรรม
และการประกวดแขง่ขนักจิกรรมที่
เกีย่วขอ้ง  
เชิงคณุภำพ  
๑. นกัเรยีนเกดิสุนทรยีภาพใน
ศลิปะ ดนตร ีนาฏศลิป์ วรรณศลิป์ 
และนนัทนาการ  
๒. นกัเรยีนมคีุณลกัษณะอนัพงึ  
ประสงค ์ 
๓. นกัเรยีนสามารถทางาน
รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข  
 

๑. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๙.๙๐ มสี่วน
รว่มในกจิกรรมในหลกัสตูรและ  
กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรในและ  
นอกโรงเรยีนได ้ 
๒. นกัเรยีนรอ้ยละ ๙๐.๐๐
สนบัสนุนนโยบายและแผนการ
ส่งเสรมิของโรงเรยีนอย่างเป็น
ระบบ ครบวงจร  
๓. นกัเรยีนรอ้ยละ๙๑.๗๐ มคีวาม
พงึพอใจในการเขา้มสี่วนรว่มใน  
กจิกรรมต่างๆ  
๔. นกัเรยีนรอ้ยละ ๙๕.๐๐ไดร้บั
รางวลัจากการเขา้รว่มกจิกรรม
และการประกวดแขง่ขนักจิกรรมที่
เกีย่วขอ้ง  
เชิงคณุภำพ  
๑. นกัเรยีนเกดิสุนทรยีภาพใน
ศลิปะ ดนตร ีนาฏศลิป์ วรรณศลิป์ 
และนนัทนาการ  
๒. นกัเรยีนมคีุณลกัษณะอนัพงึ  
ประสงค ์ 
๓. นกัเรยีนสามารถทางาน
รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข 
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โครงกำร ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

โครงการสบืสานวฒันธรรมไทย-
จนี  

เชิงปริมำณ  
๑. ครบูุคลากร และผูเ้รยีนรอ้ยละ  
๑๐๐ มสี่วนเกี่ยวขอ้ง รว่มในการ 
สบืสานดา้นวฒันธรรม  
๒. ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งรอ้ยละ ๙๐  
มคีวามพงึพอใจในผลของ
โครงการ  
๓. ผูเ้รยีนรอ้ยละ ๘๐ มศีกัยภาพ  
ดา้นภาษาจนี สามารถเขา้ร่วม  
ประกวดการแข่งขนั และ  
ไดร้บัรางวลัการประกวด  
กจิกรรมภาษาจนี  
เชิงคณุภำพ  
ครบูุคลากรและผูเ้รยีนสามารถนา
ความรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้น
ภาษาจนี และดา้นวฒันธรรมไป
ปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนัไดใ้น 
ระดบัด ี
 
 

เชิงปริมำณ  
๑. ครบูุคลากร และผูเ้รยีนรอ้ยละ 
๑๐๐ มสี่วนเกี่ยวขอ้ง รว่มในการ 
สบืสานดา้นวฒันธรรม  
๒. ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งรอ้ยละ ... 
มคีวามพงึพอใจในผลของ
โครงการ 
๓. ผูเ้รยีนรอ้ยละ ๘๙.๙๐ มี
ศกัยภาพ ดา้นภาษาจนี สามารถ
เขา้รว่ม ประกวดการแขง่ขนั และ  
ไดร้บัรางวลัการประกวด  
กจิกรรมภาษาจนี  
เชิงคณุภำพ  
ครบูุคลากรและผูเ้รยีนสามารถนา
ความรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้น
ภาษาจนี และดา้นวฒันธรรมไป
ปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนัไดใ้น 
ระดบัดมีาก 
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๒. จดุเด่น 
 ๑. ครตูัง้ใจ มุง่มัน่ในการพฒันาการสอน 
 ๒. ครจูดักจิกรรมใหน้กัเรยีนแสวงหาความรูจ้ากสื่อเทคโนโลยดีว้ยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. ครใูหน้กัเรยีนมสี่วนรว่มในการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ 
 ๔. ครจูดักจิกรรมใหน้กัเรยีนเรยีนรูโ้ดยการคดิไดป้ฏบิตัจิรงิดว้ยวธิกีารและแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 
 ๕. คณะกรรมการวจิยัตรวจประเมนิผลงานวจิยัในชัน้เรยีนของครทูุกคนพรอ้มทัง้ใหค้ าแนะน า
ทีค่รสูามารถพฒันาต่อยอดไดเ้ป็นอย่างด ี

๓. จดุควรพฒันำ 
 ๑. ควรน าภมูปิญัญาทอ้งถิน่ใหเ้ขา้มามสี่วนรว่มในการจดักจิกรรมใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรู ้
 ๒. ควรใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่นกัเรยีนทนัทเีพื่อนกัเรยีนน าไปใชพ้ฒันาตนเอง 
 
มำตรฐำนท่ี ๔ ระบบกำรประกนัคณุภำพภำยในท่ีมีประสิทธิผล 
ระดบัคณุภำพ ：ดี 
๑.กระบวนกำรพฒันำ 

โรงเรยีนหนองจอกกงลบิฮวัเคยีวด าเนินการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษา ๘ 
ประการ ไดแ้ก่   

๑)ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา   
๒) จดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษามุง่เน้น คุณภาพตามมาตรฐาน   
๓) จดัการและบรหิารขอ้มลูสารสนเทศอยา่งเป็นระบบโดยใชเ้ทคโนโลยชี่วยในการเกบ็ขอ้มลู 

วเิคราะหข์อ้มลูเป็นสารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีน 
๔) จดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษา   
๕) ด าเนินการตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพการศกึษา  
๖) ประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศกึษา  
๗)  จดัท ารายงานประจ าปีทีเ่สนอผลการประเมนิคุณภาพภายใน  
๘) โรงเรยีนด าเนินการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจดัประชุมคณะคร ูผูป้กครอง 

คณะกรรมการสถานศกึษาน าเสนอผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของสถานศกึษาในปีการศกึษา
ทีผ่่านมา วเิคราะหจ์ดุเด่น จุดทีค่วรพฒันา และจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปีตามจดุทีค่วรพฒันา 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรมทีจ่ะพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศกึษา โดยเน้นที่
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน จดัท าโครงการประกนัคุณภาพในของสถานศกึษา มกีจิกรรมใหค้วามรู ้ความ
เขา้ใจแนวทางการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในใหค้รทูุกคนในโรงเรยีน เพื่อใหค้ณะคร ูบุคลากร
ทุกฝา่ยทีเ่กี่ยวขอ้งมคีวามเขา้ใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน แต่งตัง้
คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรยีน ใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่ดิตามตรวจสอบและประเมนิ
คุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศกึษา ภาคเรยีนละ ๑ ครัง้ จดัท าเครือ่งมอืใหน้กัเรยีน
ประเมนิตนเองในการเรยีนรู ้ครปูระเมนิตนเองรายบุคคลตามแผนพฒันาตนเองทีว่างไว ้
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คณะกรรมการประกนัคุณภาพของโรงเรยีนประเมนิการด าเนินงานตามมาตรฐานและสรปุผลการ
ด าเนินงานเพื่อพฒันาปรบัปรงุตลอดปีการศกึษา ตดิตามการประเมนิโครงการและกจิกรรมสรปุผล
การด าเนินงาน ปรบัปรุงการท างานอยา่งมสี่วนรว่มของทุกฝา่ย โรงเรยีนจดัท าแบบส ารวจความพงึ
พอใจและประเมนิผลการด าเนินงานของโรงเรยีนจากนกัเรยีน ผูป้กครอง คณะกรรมการของ
สถานศกึษาในการจดัการศกึษาของโรงเรยีน 
 
๒. ผลกำรด ำเนินงำน 

โรงเรยีนมกีารด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาเพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศกึษา
อยา่งเป็นระบบ มผีลการประเมนิคุณภาพภายในทีร่ะดบัคุณภาพด ีและคณะกรรมการสถานศกึษา 
ผูป้กครอง ชุมชนมคีวามพงึพอใจในการยกระดบัคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีน 
๓. จดุเด่น 

โรงเรยีนใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา เน้นการ
สรา้งความเขา้ใจและใหค้วามรูด้า้นการประกนัคุณภาพการศกึษากบัคณะคร ูบุคลากร ทุกฝา่ยที่
เกีย่วขอ้ง ทีช่ดัเจน เป็นประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพการศกึษา การด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในของโรงเรยีนเน้นการมสี่วนรว่ม ด าเนินการในรปูของคณะกรรมการสรา้งวฒันธรรมการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศกึษาใหก้บับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทุกระดบั 

๔. จดุควรพฒันำ 
โรงเรยีนจดัระบบใหค้รปูระเมนิตนเองรายบุคคลตามแผนพฒันาตนเอง แต่ยงัขาดการใหข้อ้มลู
ยอ้นกลบัแก่ครใูนการพฒันาตนเองในการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อยกระดบัคุณภาพของนกัเรยีน 
นกัเรยีนมกีารประเมนิตนเองในการเรยีนรู ้แต่ยงัขาดการตดิตามช่วยเหลอืในดา้นการเรยีนรูข้อง
นกัเรยีนเป็นรายคน 
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ส่วนท่ี 3 
สรปุผล แนวทำงกำรพฒันำ และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 

 
ผลการประเมนิตนเองของโรงเรยีนหนองจอกกงลบิฮวัเคยีวถอืเป็นขอ้มลูสารสนเทศส าคญัที่

สถานศกึษาจะตอ้งน าไปวเิคราะห ์สงัเคราะหเ์พื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรอืสะทอ้นภาพ
ความส าเรจ็กบัแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา ระยะ ๔ ปีและน าไปใชใ้นการวางแผน
พฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา ดงันัน้ จากขอ้มลูการด าเนินของสถานศกึษาและผลจาก
การด าเนินงาน จงึสามารถสรปุเป็นจดุเด่น จดุควรพฒันาของแต่ละมาตรฐาน พรอ้มทัง้ แนวทางการ
พฒันาในอนาคตและความต้องการความช่วยเหลอืไดด้งันี้ 
 
จดุเด่น 
๑. ด้ำนคณุภำพผูเ้รียน 

๑) ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ มผีลการประเมนิระดบัชาตสิงูขึน้ทุกกลุ่มสาระการ
เรยีนรู ้และนกัเรยีนกลา้แสดงออก รา่เรงิแจ่มใส สุขภาพกายแขง็แรง และเป็นผูม้คีุณธรรมจรยิธรรม
ตามทีส่ถานศกึษาก าหนด 

๒) ผูเ้รยีนอ่านหนงัสอืออกและอ่านคล่อง รวมทัง้สามารถเขยีนเพื่อการสื่อสารไดทุ้กคน  
สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นกัเรยีนอยูใ่นระดบัดเียีย่ม มคีะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาต ิ(O-NET) สงูกว่า
ระดบัชาตแิละมคีะแนนเฉลีย่มากกว่ารอ้ยละ ๕๐ ทุกกลุ่มสาระฯ ทีม่กีารทดสอบและต่อเนื่องมาโดย
ตลอด 

๓) ผูเ้รยีนมสีุขภาพร่างกายแขง็แรง มสีมรรถภาพทางกายและน ้าหนกัส่วนสงูตามเกณฑ ์มี
ระเบยีบวนิยัจนเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษาเป็นทีย่อมรบัของชุมชนโดยรอบในเรือ่งความมวีนิยั 
เคารพกฎกตกิา ระเบยีบของสงัคม  ตามปรชัญาของโรงเรยีน “เรยีนด ีมมีารยาท รกัชาต ิศาสน์ 
กษตัรยิ”์ ยิม้แยม้แจม่ใสทกัทายผูม้าเยอืนทุกคน ดว้ยการไหวแ้ละรอยยิม้ 
๒. ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจดักำรของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 

๑)ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจ มคีวามมุ่งมัน่ มหีลกัการบรหิาร และมวีสิยัทศัน์ทีด่ใีนการบรหิารงาน 
สามารถเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการท างาน และคณะกรรมการสถานศกึษามคีวามตัง้ใจ และมคีวาม
พรอ้มในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามบทบาท 

๒) โรงเรยีนมกีารบรหิารและการจดัการอย่างเป็นระบบ โรงเรยีนไดใ้ชเ้ทคนิคการประชุม 
ทีห่ลากหลายวธิ ีเช่น การประชุมแบบมสี่วนรว่ม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อใหทุ้ก
ฝา่ยมสี่วนรว่มในการก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมายทีช่ดัเจน มกีารปรบัแผนพฒันาคุณภาพการ
จดัการศกึษา แผนปฏบิตักิารประจ าปีทีส่อดคลอ้งกบัผลการจดัการศกึษา สภาพปญัหา ความตอ้งการ 
พฒันา และนโยบายการปฏริปูการศกึษา ทีมุ่่งเน้นการพฒันาใหผู้เ้รยีนมคีุณภาพตามมาตรฐาน
หลกัสตูรของสถานศกึษา ครผููส้อนสามารถจดัการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมคีุณภาพ มกีารด าเนินการนิเทศ 
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ก ากบั ตดิตาม ประเมนิผล การด าเนินงาน และจดัท ารายงานผลการจดัการศกึษา  และโรงเรยีนไดใ้ช้
กระบวนวจิยัในการรวบรวมขอ้มลูมาใชเ้ป็นฐานในการวางแผนพฒันาคุณภาพสถานศกึษา 
๓. ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส ำคญั 

๑) ครพูฒันาตนเองอยูเ่สมอ มคีวามตัง้ใจ มุ่งมัน่ ในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็เวลาและ
ความสามารถ 

๒) ครจูดักจิกรรมใหน้กัเรยีนแสวงหาความรูจ้ากสื่อเทคโนโลยดีว้ยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓) ครใูหน้กัเรยีนมสี่วนรว่มในการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้
๔) ครจูดักจิกรรมใหน้กัเรยีนเรยีนรูจ้ากการคดิไดป้ฏบิตัจิรงิดว้ยวธิกีารและแหล่งเรยีนรู้ 

ทีห่ลากหลาย 
๕) ผลงานวจิยัในชัน้เรยีนของครทูุกคน ไดร้บัการตรวจประเมนิและค าแนะน าจาก

คณะกรรมการวจิยั 
๔. ด้ำนกำรประกนัคณุภำพภำยในท่ีมีประสิทธิผล 

โรงเรยีนใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาเน้นการ
สรา้งความเขา้ใจและใหค้วามรูด้า้นการประกนัคุณภาพการศกึษากบัคณะคร ูบุคลากรทุกฝา่ยที่
เกีย่วขอ้งอยา่งชดัเจน เป็นประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพการศกึษา การด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในของโรงเรยีนเน้นการมสี่วนรว่ม โดยด าเนินการในรปูของคณะกรรมการสรา้งวฒันธรรมการ
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาใหก้บับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งทุกระดบั 
 
จดุควรพฒันำ 
๑.ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจดักำรของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 

๑) ควรเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองไดม้สี่วนรว่มในการเสนอความคดิเหน็ในการจดัการศกึษาเพื่อ
พฒันาผูเ้รยีนมากขึน้ 

๒) ควรสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งในการจดัการศกึษาของโรงเรยีน 
ใหม้คีวามเขม้แขง็มากขึน้ มสี่วนรว่มรบัผดิชอบต่อผลการจดัการศกึษา และการขบัเคลื่อนคุณภาพ
การจดัการศกึษา 
๒. ด้ำนคร ู

๑)  ครคูวรจดักจิกรรมเน้นใหผู้เ้รยีนไดม้คีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิสงัเคราะหอ์ย่าง
หลากหลาย และใชแ้หล่งเรยีนรูใ้นการพฒันาตนเอง ครคูวรจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในระดบัชัน้  
ป.๑ – ป.๓ ใหส้ามารถน าเสนอ อภปิราย และแลกเปลีย่นเรยีนรูอ้ย่างสมเหตุสมผล และมทีกัษะในการ 
แกป้ญัหาตามสถานการณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม  

๒)  ครคูวรจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนทุกในระดบัชัน้ใหม้พีฤตกิรรม ทศันคตทิีด่ต่ีอความเป็น
ไทย ไมห่ลงใหลกบัค่านิยมต่างชาต ิจนเกดิการลอกเลยีนแบบ ท าใหล้มืวฒันธรรมอนัดงีามของไทย  

๓) ครคูวรจดัการเรยีนการสอนดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรู ้
ตวัชีว้ดัตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานและฝึกใหน้กัเรยีนไดค้ดิวเิคราะห ์ หาความรูจ้ากแหล่ง
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เรยีนรู ้สื่อ เทคโนโลยใีหม้ากขึน้ และพฒันาสื่อ แหล่งเรยีนรู ้จดัเตรยีมหอ้งปฏบิตักิารใหอ้ยูใ่นสภาพดี
และพรอ้มใชง้านเสมอ 

๔) ครคูวรวดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดว้ยวธิทีีห่ลากหลายตามสภาพจรงิ 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรู ้และธรรมชาตวิชิา 

๕) ครคูวรน าภมูปิญัญาทอ้งถิน่ใหเ้ขา้มามสี่วนรว่มในการจดักจิกรรมใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรู ้
๖) ครคูวรใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่นกัเรยีนทนัทเีพื่อนกัเรยีนน าไปใชพ้ฒันาตนเอง 

 
๓. ด้ำนกำรประกนัคณุภำพภำยในท่ีมีประสิทธิผล 

๑) โรงเรยีนจดัระบบใหค้รปูระเมนิตนเองรายบุคคลตามแผนพฒันาตนเอง แต่ยงัขาดการให้
ขอ้มลูยอ้นกลบัแก่ครใูนการพฒันาตนเองในการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อยกระดบัคุณภาพของ
นกัเรยีน 

๒) นกัเรยีนมกีารประเมนิตนเองในการเรยีนรู ้แต่ยงัขาดการตดิตาม ช่วยเหลอืดา้นการเรยีนรู้
ของนกัเรยีนเป็นรายคน 
 
แนวทำงกำรพฒันำในอนำคต 

๑.  การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นการพฒันาผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลใหช้ดัเจนขึน้ 
๒.  การส่งเสรมิใหค้รเูหน็ความส าคญัของการจดัการเรยีนรูโ้ดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั การ

จดัท าการวจิยัในชัน้เรยีนเพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหส้ามารถเรยีนรูไ้ดเ้ตม็ศกัยภาพ 
๓.  กาพฒันาบุคลากรโดยส่งเขา้รบัการอบรม  แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

ตดิตามผลการน าไปใชแ้ละผลทีเ่กดิกบัผูเ้รยีนอยา่งต่อเนื่อง 
๔.  การพฒันาสถานศกึษาใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูข้องชุมชน 

 
ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ 
๑.การพฒันาครผููส้อนในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันาผูเ้รยีนในศตวรรษที ่๒๑ 
๒. การสรา้งขวญัก าลงัใจใหค้รโูรงเรยีนเอกชนใหม้คีวามเหลื่อมล ้าน้อยกว่าครโูรงเรยีนรฐับาล 


