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บทน า 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

1.1. ชื่อสถานศกึษา โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮวัเคียว 

 สถานทีต่ัง้  เลขที่ 157 หมู่ 8 ถนนสุขาภบิาล 9 แขวง

หนองจอก  

เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร 

รหัสไปรษณีย์ 10530 

 โทรศพัท ์  0-2543-1848 

 โทรสาร  0-2543-2844 

 E-mail   info@njchineseschool.net 

 Website  www.hjchineseschool.net 

1.2. ประวตัโิรงเรยีน 

 โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮวัเคียวก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2460 โดย

นายเป็นเชิง แซ่เตีย นายเกีย้มง้วน แซ่ผู่ กับ นางกวงเชยีง แซ่ลิ้ม 

และชาวหนองจอกส่วนหนึง่ที่เห็นคณุค่าของการศึกษา จึงได้ร่วมกัน

บริจาคทรัพย์ วัสด ุและแรงงาน ก่อสร้างอาคารเรยีนเปน็อาคารไม้ 2 

ชั้น มีช่ือรียกกันวา่  “โรงเรยีนจีน” ซึง่หมายถึงโรงเรียนของชาวจีน

โพ้นทะเล (ชาวจีนที่อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่) เปิดท าการเรยีน

การสอนตามแผนการศึกษาของไทย และสอนภาษาจีนเพิ่มเติมแก่

ลูกหลานชาวจีนและชาวชมุชนในละแวกใกลเ้คียง เปน็การเปิด

โอกาสแก่เยาวชนลูกหลานชาวบ้านในท้องถิน่ที่ชนบทห่างไกลและ

ยากจน ให้ได้รับการศึกษาที่สอดคลอ้งกับอุดมการณใ์นการจัด

การศึกษาของชาติ และการเรยีนรูภ้าษาจีนอันเป็นการด ารงไว้ซึง่

ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณทีี่บรรพบุรษุสบืทอดมาจาก

แผ่นดินเกิดทีไ่ด้จากมา 

 ปี พ.ศ. 2480 ทางราชการได้สั่งปิดโรงเรยีน 10 ปี อัน

เนื่องมาจากประเทศจีนไดเ้ปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเป็นระบบ

สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ และสถาปนาขึ้นเป็นประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนจีน หรือที่เรียกกันวา่จีนแผ่นดินใหญ่ เมื่อ

mailto:info@njchineseschool.net
http://www.hjchineseschool.net/
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เหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองคลี่คลายความตึงเครียด จึงได้รับ

อนุญาตให้เปดิท าการเรยีนการสอนได้อกีครัง้ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 

2490 และมีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน รวมเวลาตั้งแต่เปิด

โรงเรียนครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 100 ปี 

ในปี 2529 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาคารเรียน โดย

คณะกรรมการซึ่งได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิ มีชื่อเต็มว่า มลูนธิิโรงเรยีน

หนองจอกกงลบิฮัวเคยีว ได้สร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ เป็นอาคารแบบ

คอนกรตีเสริมเหล็ก 4 ชั้น ใต้ถุนโลง่ และในปี 2535 ได้ท าการต่อ

เติมชั้นลา่งให้เป็นห้องเรียนส าหรับเด็กอนุบาล ในปี 2545 ได้รื้อ

บ้านพักครูที่อยูด่้านทิศตะวันออก แลว้สร้างอาคารเรียนอีก 1  หลัง

เป็นอาคารคอนกรตีเสริมเหล็ก 4 ชั้น มีทางเชือ่มต่อกับอาคารเรียน

หลังแรกทุกชั้น ท าให้มหี้องเรยีน หอ้งพักครู และห้องปฏิบัติการใน

การเรียนการสอนต่าง ๆ สะดวกและครบถ้วนเพียงพอต่อความ

ต้องการมากยิ่งขึ้น 

ปัจจุบันโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวตั้งอยู่บริเวณหลัง

ตลาดหนองจอก เป็นที่บรรจบของคลองหลายสาย ไดแ้ก่ คลองสิบ

สอง สิบสาม สิบสี่ คลองแสนแสบ และคลองล าปลาทิว ลกัษณะชุมชน

เป็นแออดั เป็นศูนย์กลางการค้าการพาณิชย์ และการคมนาคมขนส่ง 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ท านา ท าสวน 

ค้าขาย และลูกจ้างโรงงานอตุสาหกรรม ส่วนใหญ่นับถอืศาสนา

อิสลาม และศาสนาพุทธ โดยทางโรงเรียนมีนกัเรียนที่นบัถือศาสนา

พุทธมากกว่าศาสนาอิสลาม 

1.3 ตราสญัลกัษณข์องโรงเรยีน    

 

น.ก.ฮ. คอื อักษรยอ่ชื่อโรงเรียน 
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ช่อชัยพฤกษใ์ตต้วัอักษร แสดงถึงความมีมานะอดทน น าไปสู่

ความเจรญิงอกงาม 

รวงขา้ว  แสดงถึง   เมล็ดพันธุ์เป็นประโยชน์ และจะเจริญงอก

งามต่อไปในอนาคตอันคณุลักษณะของนักเรียนโรงเรียนหนอง

จอกกงลบิฮัวเคียว 

 

1.4 ค าขวัญของโรงเรยีน 

สุขา สงฆสฺส สามคฺคี  หมายถึง  ความพร้อมเพรียงสามัคคีของ

คนในหมู่คณะน ามาซึ่งความสุข 

1.5  สีประจ าโรงเรยีนคือสีเหลอืง-เขยีว 

 

 

 

 

 

 

สีเหลือง   หมายถึง  ความเจริญรุง่เรืองแห่งคุณธรรม และ

สามัคคีธรรมสีเขียว   หมายถึง  ความอุดมสมบูรณท์างด้าน

การเกษตรกรรมของตนในท้องถิ่น 



  โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮวัเคียว                                                                                  รายงานประจ าปี   2561 4 

 

1.6  ตน้ไม้ของโรงเรยีน คือ ตน้ราชพฤกษ์ 

 

หมายถึง  ความอดทน ความเพียรพยายามและความเจรญิงอก

งาม 

 

1.7  อกัษรยอ่ ใช ้น.ก.ฮ. เป็นอักษรยอ่ชื่อของโรงเรยีนหนองจอกกง

ลบิฮัวเคยีว 

1.8 ปรชัญาโรงเรยีน 

 

 

 

1.9 อตัลกัษณ์  คอื ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

การเรียนดี  มีมารยาท  รักชาต ิ ศาสน์  กษัตริย์ 
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1.10 เอกลักษณ ์ คือ  สื่อสาร 3 ภาษา 

 

2. ผู้บรหิาร 

2.1 ผู้รบัใบอนุญาต 

นางเจรียงพร  สทิธิพันธุ์  วฒุิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรบัณฑิต  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2.2 ผู้อ านวยการ 

นางวิไลวรรณ  จันทร์น้อย  วุฒกิารศกึษาสูงสุด ศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

2.3 ผู้จดัการ 

นางเจรียงพร  สทิธิพันธุ์  วฒุิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรบัณฑิต  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

3. ครแูละบุคลากร  (จ าแนกตามประเภทและระดบัการศึกษา) 

 

ประเภทบคุลากร 

เพศ  

รวม ชาย หญงิ 

ครูระดับก่อน

ประถมศกึษา 

- 6 6 

ครูพี่เลี้ยง - 4 4 

ครูระดับประถมศกึษา - 18 18 

ครูสอนภาษาต่างประเทศ 

(ชาวต่างประเทศ) 

2 - 2 

เจ้าหน้าทีธุ่รการและ

การเงิน 

- 2 2 

นักการภารโรง  3 - 3 

คนท าอาหาร - 3 3 

รวม 5 33 38 
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3.1 วฒุกิารศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 สาขาวชิาทีจ่บและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) ภาระงานสอนเฉลีย่ของคร ู

 1 คนในแต่ละสาขาวิชา 

(ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 2 - 

2. หลักสตูรและการ

สอน 

1 21 

2. คณิตศาสตร ์ 4 21 

3. วิทยาศาสตร ์ 2 21 

4. ภาษาไทย 4 21 

5. ภาษาต่างประเทศ 6 21 

6. สังคมศึกษา 1 21 

17% 

12% 

68% 

3% 

ม.6 / ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท 
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7. การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

3 21 

8. ดนตรี นาฏศิลป ์ 2 21 

9. ปฐมวัย 6 25 

รวม 28  

 

 

4. ข้อมูลนักเรยีน 

ระดบัชั้น จ านวน

หอ้งเรยีน 

จ านวนนกัเรยีน 
รวม 

ชาย หญงิ 

อนุบาลศึกษาปี

ที่  1 

อนุบาลศึกษาปี

ที่  2 

อนุบาลศึกษาปี

ที่  3 

2 

2 

2 

22 

29 

20 

28 

27 

31 

50 

56 

51 

รวม 6 71 96 156 

ประถมศกึษาปี

ที่  1 

ประถมศกึษาปี

ที่  2 

ประถมศกึษาปี

ที่  3 

ประถมศกึษาปี

ที่  4 

ประถมศกึษาปี

2 

2 

2 

2 

2 

2 

34 

28 

16 

30 

26 

43 

36 

26 

30 

26 

25 

35 

70 

54 

46 

56 

51 

78 
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ที่  5 

ประถมศกึษาปี

ที่  6 

รวม 12 177 178 248 

รวมทัง้หมด 18 248 264 512 

ขอ้มูล ณ วนัที ่10 พฤศจกิายน 2561 

 

 

 

 

 

 

4.1 ขอ้มูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดบัสถานศกึษา 

 

 
รอ้ยละผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนกัเรยีนตามกลุม่สาระการเรยีนรู้ 

ตามเปา้หมายทีโ่รงเรยีนก าหนด  ปีการศกึษา 2561 
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4.2 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) 
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ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) 

ประจ าปกีารศกึษา 2561 

4.3  ผลการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผูเ้รยีนระดบัชาต ิ(NT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปกีารศกึษา 2561 
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4.4  ผลการประเมนิความสามารถดา้นการอา่นออกของผู้เรยีน  

(Reading Test : RT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปกีารศกึษา 2561 
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5. แหลง่เรยีนรู ้

5.1 ในสถานศึกษา 

 ศูนย์การเรียนรูเ้ฉลิมพระเกยีรติ  ประกอบด้วย 

- ห้องคอมพิวเตอร ์  2    ห้อง 

- ห้องสมดุ    1  ห้อง 

- ห้องธนาคารโรงเรียน  1  ห้อง 

- ห้องดนตร ี   1  ห้อง 

- ห้องปฏิบตัิการภาษาจีน  1  ห้อง 

- ห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ 1  ห้อง 

- ห้องสุขศกึษา พลศึกษา 1  ห้อง  

 ป้ายนิเทศ/บอร์ด   20  บอร์ด 

 มุมหนังสอื    18  ห้อง 

 ห้องโสตทัศนศึกษา   2  ห้อง 

 ห้องนาฏศิลป์    1  ห้อง 

 ห้องสื่อการเรียนรู้ปฐมวัย  1  ห้อง 

5.2 แหลง่เรยีนรูใ้นทอ้งถิน่ 

 ตลาดร้อยปี หนองจอก 

 ศาลเจ้าปุงเถ้ากง 
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 ศูนย์เยาวชนหนองจอก 

 สวนสาธารณะหนองจอก 

 สนามกีฬาบางกอกอารีนา 

 ศูนย์การเรียนรูต้ามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ล าไทร) 

 ศูนย์ฝึกอาชีพกรงุเทพมหานคร หนองจอก 

 ห้องสมดุประชาชน 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยเีจ้าคุณทหาร

ลาดกระบงั 

 อวพช. 

 บริเวณชมุชนนอกสถานที่การศึกษา (ศึกษาเรือ่งข้าว, ไก่ชน

, ขนมท้องถิ่น) 

 วัดพืชอุดม (ประติมากรรมการปั้นเรื่องราวพระพุทธศาสนา) 

 วิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ 

 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร  

 

6.ขอ้มูลงบประมาณ 

งบประมาณ( รับ-จ่าย) 

รายรบั จ านวนเงนิ/บาท รายจ่าย จ านวนเงนิ/

บาท 

เงิน

งบประมาณ 

(เงินอุดหนุน

รายหวั) 

6,170,117.20 งบด าเนินการ/

เงินเดือน-

ค่าจ้าง 

6,091,202 

เงินนอก

งบประมาณ 
8,668,168 งบพัฒนา

คุณภาพ

การศึกษา 

2,201,908.20 

เงินอื่น ๆ 

(ระบุ) 

- - - 

รวมรายรบั 14,838,841.20 รวมรายจา่ย 8,293,110.20 
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7. สภาพชุมชนโดยรวม 

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ชุมชนเมืองกึง่

ชนบท มปีระชากรประมาณ 172,990 (ข้อมูลเดือนธันวาคม 2561) 

สถานที่ส าคัญในเขตหนองจอก ได้แก่วัดหนองจอก ส านักงานเขต

หนองจอก  โรงพยาบาลเวชการุณรศัมิ์  สวนสาธารณะหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร  ห้องสมดุประชาชน กรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึก

ข้าราชการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่ท า

การไปรษณีย์โทรเลข  สถานีต ารวจนครบาลหนองจอก สนามกีฬา

ฟุตซอล บางกอก อารีน่า ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ

เฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า ซึ่งเป็นทีต่ั้งที่ท าการของทั้งส านัก

จุฬาราชมนตร ีส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ

ไทย และส านักงานคณะกรรมการอิสลามกรุงเทพมหานคร  โรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร 37 โรง และโรงเรียนเอกชน  5  โรงเรียน มี

คลองแสนแสบเป็นคลองหลัก     มีโรงงาน อุตสาหกรรมขนาดกลาง   

ห้างสะดวกซื้อขนาดกลาง 3 แห่ง  และร้านสะดวกซื้อจ านวนมาก  

เขตหนองจอกเป็นที่ตัง้ชุมชนชาวไทยมุสลิมจ านวนประมาณ ร้อยละ 

75  ศาสนาพุทธร้อยละ 20 คริสต์ รอ้ยละ 5  ของประชากรทั้งหมดใน

เขต แต่ก็มีชุมชนชาวไทยเชื้อสายอื่นๆ อาทิ ชุมชนชาวไทยรามัญ 

ชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวไทยคริสต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ดว้ย โดยมีศาสน

สถานทั้งมัสยิด วดั ศาลเจ้าจีน และโบสถ์คริสต์ มีสถานที่ท่องเทีย่ว 

อาทิ ตลาดเก่ารอ้ยปี วัดสีชมพู แหล่งเที่ยวชมค้างคาวแม่ไก่ ฯลฯ 

ประชาชนชาวหนองจอกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ  

80  ได้แก่ ท านา ท าสวน ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ รับราชการ ร้อยละ 10 

รับจ้างค้าขาย ร้อยละ 6 อ่ืน ๆ ร้อยละ 4 

     

8. สรุปผลการประเมนิจากหนว่ยงานภายนอกและขอ้เสนอแนะ 

ตารางสรปุผลการประเมนิคุณภาพภายนอกจ าแนกตามกลุม่ตวับง่ชี ้ 

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน : ระดบัปฐมวยั 

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน : ระดบัปฐมวยั น้ าหนกั คะแนน ระดบั

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
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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คะแนน ทีไ่ด ้ คุณภาพ 

กลุม่ตวับง่ชีพ้ืน้ฐาน    

ตัวบง่ชี้ที่ 1 เด็กมพีัฒนาการร่างกาย

สมวัย 

5.0 5.0 ดีมาก 

ตัวบง่ชี้ที่ 2 เด็กมพีัฒนาการด้านอารมณ์

และจิตใจสมวัย 

5.0 4.50 ดีมาก 

ตัวบง่ชี้ที่ 3 เด็กมพีัฒนาการด้านสังคม

สมวัย 

5.0 4.50 ดีมาก 

ตัวบง่ชี้ที่ 4 เด็กมพีัฒนาการด้าน

สติปัญญาสมวัย 

10.0 8.00 ด ี

ตัวบง่ชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาใน

ขั้นต่อไป 

10.0 8.00 ด ี

ตัวบง่ชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัด

ประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่เนน้เด็ก 

    เป็นส าคัญ 

35.0 29.00 ด ี

ตัวบง่ชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหาร

จัดการและการพัฒนา 

   สถานศึกษา 

15.0 12.50 ด ี

ตัวบง่ชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบประกัน

คุณภาพภายใน 

5.0 4.68 ดีมาก 

กลุม่ตวับง่ชีอ้ตัลกัษณ์    

ตัวบง่ชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาใหบ้รรลุตาม

ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน ์ 

      พันธกิจ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบง่ชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้น

และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเปน็   

      เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.00 ด ี

กลุม่ตวับง่ชีม้าตรการสง่เสรมิ    

ตัวบง่ชี้ที่ 11 ผลการด าเนนิงาน

โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ 

2.50 2.00 ด ี
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      สถานศึกษา 

ตัวบง่ชี้ที่ 12 ผลการส่งเสรมิพัฒนา

สถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 

     รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความ

เป็นเลิศสอดคล้องกับแนว     ทางการ

ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.00 ด ี

คะแนนรวม 100 84.68 ด ี

 

การรบัรองมาตรฐานการศกึษา ระดบัการศกึษาปฐมวยั 

 ผลคะแนนรวมทกุตวับง่ชี ้ตัง้แต ่80 คะแนนขึ้นไป 

 ใช่  ไมใ่ช ่

 มตีวับง่ชีท้ีไ่ดร้ะดบัดขีึน้ไปอยา่งน้อย 10 บ่งชี้ จาก 12ตวับง่ชี ้         

 ใช่     ไมใ่ช่  

 ไมม่ตีวับง่ชีใ้ดทีม่รีะดบัคุณภาพตอ้งปรบัปรุงหรอืตอ้งปรบัปรุง

เรง่ดว่น ใช่  ไมใ่ช ่

 

ในภาพรวมสถานศกึษาจดัการศกึษาขั้นพืน้ฐาน : ระดบัการศึกษา

ปฐมวยั 

 สมควรรบัรองมาตรฐานการศกึษา  ไม่สมควรรับรอง

มาตรฐานการศกึษา 

 

 

ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันาตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์

และวธิีประกนัคุณภาพการศกึษา 2553 

 

1. ดา้นผลการจัดการศกึษา 

1) เด็กควรได้รับการพัฒนาด้านความมุ่งมั่นตัง้ใจท างานและ

สนใจใฝเ่รียนเกี่ยวกับ 

ธรรมชาติรอบตัวให้มากขึน้ โดยการสร้างแรงจูงใจใหค้ าชมเชย 

มอบหมายงานที่ชอบ จัดช่วงเวลา   ให้เหมาะสม แบ่งเขตพืน้ที่ให้



  โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮวัเคียว                                                                                  รายงานประจ าปี   2561 17 

 

รับผิดชอบดูแลรักษาสภาพแวดล้อม หรือจัดกจิกรรมส ารวจศึกษา

สภาพแวดล้อมใหบ้่อยขึ้น เป็นต้น 

2) เด็กควรได้รับการปลูกฝังด้านการมีวินัย ความรับผิดชอบ 

การรู้จัดกอดทน รอคอยและ 

การประหยัดให้มากขึ้นโดยการให้ก าลังใจและจัดกิจกรรมส่งเสริมให้

มากขึ้น และมีรางวลัให้กับเด็กที่ปฏิบตัิ  ได้ด ี

3) เด็กควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปญัญาโดยรอบ

ด้านอย่างทัว่ถึง โดยใชก้าร 

ประเมินตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 

วิเคราะหผ์ู้เรียนเปน็รายบุคคล แล้วน าผลการประเมินมาพัฒนาการ

จัดกิจกรรมให้มีเป้าหมายชัดเจนตรงตามสภาพปัญหาที่พบ 

4) เด็กควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีความพร้อมศึกษาขั้น

ต่อไปอยา่งทั่วถึงโดยใชก้าร 

ประเมินให้ตรงตามจุดประสงค์ของหน่วยการเรยีนรู้ วิเคราะหผ์ู้เรียน

เป็นรายบคุคล แล้วน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดกจิกรรมให้มี

เป้าหมายชัดเจนตรงตามสภาพปญัหาทีพ่บ 

2. ดา้นการจัดการบรหิารการศกึษา 

1) สถานศึกษาควรจดัประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรียน

อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

2) สถานศึกษาควรจดับริหารจัดการให้มีจ านวนครุเพียงพอ 

โดยมีสัดส่วนครู 1 คน ต่อเด็ก  

10-15 คน 

 3)สถานศึกษาควรจัดให้มีมุมการเรียนรู้ส าหรบัผู้ปกครอง ติดตัง้

ปลั๊กไฟติดตั้งอยู่สูงจากพื้นมากกว่า 1.50 เมตร และมีฝาปิดป้องกัน

เด็กเล่น รวมทัง้จัดพื้นที่ห้องส าหรับกจิกรรมเพือ่ส่งเสริมประสบการณ์

การเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 2.00 ตรางเมตร ต่อเด็ก 1 คน 

 

3. ดา้นการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั 

1) ครูควรพฒันาด้านการส่งเสริมให้เด็กชื่นชมธรรมชาติ และ

ดูแลรักษาสิ่งแวดลอ้ม โดยจดั 
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ใหเ้ด็กมกีิจกรรมส ารวจ เรยีนรู้ธรรมชาติ และสภาพแวดลอ้มให้มาก

ขึ้น และสง่เสริมให้รู้จักการตั้งค าถามเพื่อสร้างความเขา้ใจเกี่ยวกับส่ิง

ต่าง ๆรอบตัว 

2) ครูควรพฒันาเรื่องการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ให้

เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก  

โดยมีตารางกิจกรรมประจ าวันที่ยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับ

ความสามารถและธรรมชาติของเด็ก รวมทั้งวิธีการจัดเวลาให้เดก็ได้

เตรียมตัวก่อนเริ่มกิจกรรมใหม่ที่เหมาะสม เช่นการใชเ้พลง พูดค า

คล้องจองหรืออื่น ๆ ให้เป็นที่ทราบกันว่าใกล้จะถึงเวลาเปลี่ยน

กิจกรรม เป็นต้น 

 

4.ดา้นการประกนัคุณภาพภายใน 

 สถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในได้อย่างมี

คุณภาพอยู่แล้ว  สถานศึกษาควรด าเนินงานตามระบบการประกัน

คุณภาพภายในจนเป็นวัฒนธรรมคณุภาพในการท างานปกตขิอง

โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

ตารางสรปุผลการประเมนิคุณภาพภายนอกจ าแนกตามกลุม่ตวับง่ชี้ 

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน : ประถมศกึษา 

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

(ประถมศกึษา) 

น้ าหนกั

คะแนน 

คะแนน

ทีไ่ด ้

ระดบั

คุณภาพ 

กลุม่ตวับง่ชีพ้ืน้ฐาน    

ตัวบง่ชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย

สุขภาพจติทีด่ ี

10.00 9.44 ดีมาก 

ตัวบง่ชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

และค่านิยมที่พึงประสงค ์

10.00 9.62 ดีมาก 

ตัวบง่ชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และ

เรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง 

10.00 9.19 ดีมาก 
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ตัวบง่ชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.88 ด ี

ตัวบง่ชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผู้เรียน 

20.00 12.12 ด ี

ตัวบง่ชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการ

เรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียน 

               เป็นส าคัญ 

10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบง่ชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหาร

จัดการและการพัฒนา 

   สถานศึกษา 

5.0 4.30 ด ี

ตัวบง่ชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบประกัน

คุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น

สังกัด 

5.0 4.70 ดีมาก 

กลุม่ตวับง่ชีอ้ตัลกัษณ์    

ตัวบง่ชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาใหบ้รรลุตาม

ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน ์ 

      พันธกิจ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

สถานศึกษา 

5.0 5.0 ดีมาก 

ตัวบง่ชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้น

และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเปน็เอกลักษณ์

ของสถานศึกษา 

5.0 4.0 ด ี

กลุม่ตวับง่ชีม้าตรการสง่เสรมิ    

ตัวบง่ชี้ที่ 11 ผลการด าเนนิงาน

โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 

5.0 4.0 ด ี

ตัวบง่ชี้ที่ 12 ผลการส่งเสรมิพัฒนา

สถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน     

รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเปน็

เลิศสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 

5.0 4.0 ด ี

คะแนนรวม 100 84.25 ด ี
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การรบัรองมาตรฐานการศกึษา ระดบัประถมศกึษา 

 ผลคะแนนรวมทกุตวับง่ชี ้ตัง้แต ่80 คะแนนขึ้นไป 

 ใช่  ไมใ่ช ่

 มตีวับง่ชีท้ีไ่ดร้ะดบัดขีึน้ไปอยา่งน้อย 10 บ่งชี้ จาก 12ตวับง่ชี ้         

 ใช่     ไมใ่ช่  

 ไมม่ตีวับง่ชีใ้ดทีม่รีะดบัคุณภาพตอ้งปรบัปรุงหรอืตอ้งปรบัปรุง

เรง่ดว่น ใช่  ไมใ่ช ่

สรปุผลการจดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐานของสถานศึกษา

ในภาพรวม 

 สมควรรบัรองมาตรฐานการศกึษา  ไม่สมควรรับรอง

มาตรฐานการศกึษา 

 

ขอ้เสนอแนะเพือ่การกพฒันาตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ  

หลกัเกณฑ ์ และวธิีการประกนัคุณภาพการศกึษา  พ.ศ. 2553 

1. ดา้นผลการจัดการศกึษา 

  สถานศึกษาควรพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยการฝึกทักษะด้านการทดลองท าโครงงาน

เชิงประดษิฐ์คิดค้นคว้าทดลอง การอภิปราย  การจัดท ารายงาน  เน้น

การใช้ความรู้เดิม ประดิษฐเ์ป็นสิ่งใหม่และส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ

ด้วยตนเอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะควรส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

ให้มีความคิดสร้างสรรค์  เกดิสุนทรียภาพด้านงานศิลปะ ดนตรี ควรมี

การจัดกจิกรรมชมรมศิลปะ เป็นต้น และกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศควรฝึกทกัษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 

ให้มากขึน้ นอกจากนี้ควรให้ผู้เรียนฝึกการท าข้อสอบเชิงเหตุผลให้

มากขึ้นดว้ย 

2. ดา้นการบรหิารจัดการศกึษา 

1)  สถานศึกษาควรมกีารจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ  

2 ครั้ง 
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 2) สถานศึกษาควรมรการสร้างแรงจงูใจ  บ ารุงขวญั ส่งเสริม

ความก้าวหน้าและสวัสดิการให้บุคคลากร 

3. ดา้นการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั 

สถานศึกษาควรพัฒนาครูบางส่วนในด้านเทคนิคการออกแบบ

การเรียนรู้  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

และการผลิตสื่อการสอน การใชเ้ทคโนโลยทีี่ทนัสมัย  เพื่อน ามาใช้ใน

การจัดการเรยีนการสอนใหม้ากที่สุด 

 

 

 

4. ดา้นการประกนัคุณภาพภายใน 

สถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในได้อย่างมี

คุณภาพอยู่แล้ว  สถานศึกษาควรด าเนินงานตามระบบการประกัน

คุณภาพภายในจนเป็นวัฒนธรรมคณุภาพในการท างานปกตขิอง

โรงเรียนและน าผลการประเมินภายในไปปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา

ทุกด้านอย่างต่อเนื่อง 

 

ก าหนดระยะเวลาในการพฒันาสถานศึกษาทกุดา้นภายใน 2 ปี

การศกึษา 

นวตักรรมหรอืตวัอย่างการปฏบิัตทิีด่ ี(Good Practice) ของ

สถานศึกษาทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่สังคม 
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8. แผนภูมิโครงสรา้งองค์กรการบริหาร 
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ส่วนที ่2  

ผลการพฒันาคุณภาพการจัดการของสถานศึกษา 

 1.  ผลการด าเนนิงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา  

 1.1  มาตรฐานการศกึษาระดบัปฐมวยั  

 โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮวัเคียวจัดการเรียนการสอนระดับ

ปฐมวัย  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 รวม  167  คน ครูผู้สอน  6  คน 

ครูผู้ดูแลเด็ก 4 คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง 

(SAR) ปีการศึกษา 2561  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกดั และ

หน่วยงานอื่นๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยูใ่นระดับ ดเีลศิ  

มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี ้

มาตรฐานที ่1 ดา้นคณุภาพผูเ้รยีน  

1.1 เด็กมพีัฒนาการด้านร่างกาย เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภยัของตนเองได้   
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เด็กมพีัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล

ความปลอดภัยของตนเองได้  

เด็กระดับปฐมวัย 167  คน  มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ ์จ านวน  153  

คน มีน้ าหนักสว่นสูงต่ ากว่าเกณฑ์จ านวน 14  คน,กิจกรรม หนู

น้อยเอ็กเซอรไ์ซส์, กิจกรรมหนูท าได,้กิจกรรมกีฬาส,ี   เป็นโครงการ

ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายโดยมีผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มสี่วน

เกี่ยวข้อง มีส่วนรว่มในโครงการและกิจกรรม สง่ผลใหเ้ด็ก  ร้อยละ 

92.09 สุขภาพร่างกายแขง็แรง มีสขุนิสัยทีด่ี และดูแลความปลอดภัย

ของตนเองได้ อยู่ในระดับ ดเีลศิ 

 

1.2  เดก็มพีฒันาการดา้นอารมณ ์– จิตใจ 

คุณภาพเด็กด้านอารมณ ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง

อารมณ์ได ้
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คุณภาพเด็กด้านอารมณ ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง

อารมณ์ได้ โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม

ใหเ้ด็กๆได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริม

ศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย คน  กิจกรรมศิลปะนา่รู้ ,

กิจกรรมนิทานพาเพลิน,  กจิกรรม หนูน้อยเอ็กเซอร์ไซส,์ กิจกรรม

ทัศนะศึกษา  กิจกรรมหนูท าได้, กิจกรรมกีฬาสี, กิจกรรมบัณฑิต เป็น

โครงการท่ีส่งเสริมพฒันาการดา้นอารมณ ์จิตใจ ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัย

โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮวัเคียว รอ้ยละ 93.72  มีพัฒนาการ

ทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสม

ตามวัย อยู่ในระดับ ดเีลศิ 
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ปฏิบตัิได้ 

ปฏิบตัิได้บางครัง้ 

ควรเสริม 



  โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮวัเคียว                                                                                  รายงานประจ าปี   2561 26 

 

 

1.3 เดก็มพีฒันาการดา้นสังคม 

คุณภาพเด็กด้านสงัคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของ

สังคม 

 

 

 

 

 

เด็กระดับปฐมวัย 167  คน  มีพัฒนาการด้านสังคมอยูใ่นระดับดี

ตามเกณฑ์ จ านวน  158  คน มีพัฒนาการด้านสังคมต่ ากว่าเกณฑ์

จ านวน 9 คน คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น

สมาชิกที่ดีของสังคม นักเรยีนระดับปฐมวัยโรงเรยีนหนองจอกกงลิบ

ฮัวเคียวทกุคนช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวตัรประจ าวัน มีวินัยใน

ตนเองรู้จกัการประหยัดพอเพียง มีสว่นร่วมในการดูแลรักษา
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สิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวฒันธรรมไทย 

เช่น การไหว้ การทักทาย จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทกัษะ

พื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมอนุรักษ์วฒันธรรมไทยกิจกรรม

หนูท าได,้ กิจกรรมฝึกหดัลายมือ,กิจกรรมเกมการศึกษา ,กิจกรรม

ศิลปะน่ารู้ ,กิจกรรมนิทานพาเพลิน, กิจกรรมหนูน้อยนกัวิทยาศาสตร์

, กิจกรรมอัจฉริยะภาพรุ่นเยาว์,กิจกรรมหนูนอ้ยเอ็กเซอร์ไซส์ ,

กิจกรรมอนุรักษ์สิง่แวดล้อม , กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน,กิจกรรม

บัณฑิตและกิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมส่งผลให้นกัเรียนระดับ

ปฐมวัยโรงเรยีนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว ร้อยละ 93.72 มีพัฒนาการ

ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเปน็สมาชิกที่ดีของสังคมได้อย่าง

เหมาะสม อยู่ในระดับ ดเีลศิ 
 

1.4  เดก็มพีฒันาการดา้นสติปัญญา  

คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สามารถสื่อสารได้ มีทักษะการคิด

พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
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คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สามารถสื่อสารได้ มีทักษะการคิด

พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียน

หนองจอกกงลิบฮวัเคียวทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผูอ้ื่น

เข้าใจ ตั้งค าถามในส่ิงที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหา

ค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องทีต่นเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มี

ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปญัหาและสามารถ

ตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการสง่เสริมศักยภาพทักษะพื้นฐาน

ผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเรียนรู้สูโ่ลกกว้าง กิจกรรมหนูน้อยเก

เซอร์ไซส ์กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมบัณฑิตน้อย ซึ่งเป็นโครงการ

ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  ส่งผลให้นักเรียนระดับ

ปฐมวัยโรงเรยีนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว ร้อยละ 93.72  มีพัฒนาการ

ด้านสติปญัญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้

ได้อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับ ดเีลศิ 
 

 

1.5  วธิีการพฒันา/ผลทีเ่กดิจากการพฒันา 

การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติ

อย่างมีความสุข  โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวได้จัดประสบการณ์

การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียน

ผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  

เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอ

คอย  เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จาก

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรม

เรียนรู้สู่โลกกว้าง  ส่งผลให้โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวได้มีการ

จัดประสบการณ์ที่สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และ

ปฏิบัติอย่างมคีวามสุข   
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ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลือ่นไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหว

อย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัด

ใหญ่มัดเล็กใหท้ างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมพีัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้

อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชัง่ใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก 

ช่วยเหลอืแบ่งปันมีความรบัผิดชอบ 

ด้านสังคม   เด็กชว่ยเหลือตัวเองในการปฏิบัตกิิจวัตรประจ าวัน

ได้  มวีินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อืน่ได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ ่

ด้านสติปญัญา   มคีวามคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสาร

และมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  

จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผูเ้รียนระดับปฐมวัย 
กิจกรรมเปิดบ้านอนบุาล  สง่ผลให้โรงเรียนหนองจอกกงลบิฮวัเคยีวได้มีการจดัประสบการณ์ท่ีสง่เสริม
ให้เด็กมีพฒันาการทกุด้านอยา่งสมดลุเต็มศกัยภาพ 

มาตรฐานที ่2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 

1. ระดบัคุณภาพ  ยอดเยีย่ม 

2. วธิีการพฒันา/ผลทีเ่กดิจากการพฒันา ข้อมูล หลกัฐาน เอกสาร

เชงิประจกัษ ์ทีส่นับสนนุผลการประเมนิตนเอง 

2.1  วธิีการพฒันา/ผลทีเ่กดิจากการพฒันา 

              การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรยีนหนองจอกกงลิบฮัว

เคียวได้มกีารก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ

สถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบทีส่ าคัญเพือ่ที่จะขับเคลื่อน

การศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่  การพฒันาวิชาการที่เนน้คุณภาพ

ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศกึษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  

พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเดก็ โดยเปน็หลักสูตรที่

มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และ

สติปัญญา  เพื่อใหผู้้เรียนมคีวามสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครู
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และบุคลากรให้มศีักยภาพ  ส าหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้าง

ความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้

ผู้มีส่วนรว่มทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจดัการศึกษา  

โดยให้มกีารประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม

ศักยภาพ 

ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตร

โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮวัเคียวมหีลักสูตรปฐมวัยที่ยดืหยุ่นและ

สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่

ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการ

ลงมือปฏบิัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชมุชน  

และท้องถิ่น จากโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

พุทธศกัราช 2560 กิจกรรมกิจกรรมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การเรียนการสอน ส่งผลให้โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัว

เคียว มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามพุทธศักราช 2560  

ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อช้ันเรียนโรงเรยีนหนองจอกกงลิบ

ฮัวเคียวได้มีการจดัครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ 

คือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย และมีครูพี่เลีย้งที่ผ่านการ

อบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

ได้ส่งบุคคลากรเขา้รับการอบรมเพื่อพัฒนาศกัยภาพอย่างต่อเนือ่ง 

จากกิจกรรมโรงเรยีนจัดหาพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ส่งผลใหโ้รงเรียน

หนองจอกกงลิบฮวัเคียวมีครูเพียงพอต่อชั้นเรียนในระดับหนึ่ง 

ด้านส่งเสริมให้ครมูีความเชีย่วชาญด้านการจัดประสบการณ์

โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮวัเคียวไดม้ีการพัฒนาคุณภาพครูด้าน

การศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลใหค้รูด้านการศึกษาปฐมวัย

ทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ

ประเมินพฒันาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบ

การจัดกจิกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธท์ี่ดีกับเด็กและ
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ผู้ปกครอง จากโครงการพฒันาบุคคลากร กิจกรรม PLC กิจกรรม

การประชมุสัมมนา กิจกรรมอบรมคูปองครู และกิจกรรมประชุมเชงิ

ปฏิบัติการ ส่งผลให้ครูโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวมีความ

เชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ ์  

จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรยีนรู้ อย่างปลอดภัย และ

พอเพียง โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮวัเคียวมีการจัดสภาพแวดลอ้มทั้ง

ภายในและภายนอกห้องเรยีน  ที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  

ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุม

ประสบการณ์และสือ่การเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือ

สื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกดิการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขใน

การเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยใีช้ในการสืบเสาะหาความรู้  จาก

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  กิจกรรม

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้  สง่ผลใหโ้รงเรียนหนอง

จอกกงลบิฮัวเคียวมีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่าง

ปลอดภัย และพอเพียง จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นซึ่งเอื้อ

ประโยชน์  และอ านวยความสะดวกต่อการพฒันาเด็ก  ทั้งด้าน

ร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปญัญา คือ จัด

สภาพแวดล้อมทางกายภาพทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพและ

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อ

การจัดการเรยีนรู้  เช่น  จัดให้มหี้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กไดศ้ึกษา

หาข้อมูลทางโลกออนไลน์  จัดให้มีอปุกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่อง

นอน  เครือ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้

เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จ าเป็นต่อพัฒนาการ

ของเด็ก  ใหเ้พียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มเีครื่องเล่นสนาม  

เครื่องเลน่น้ า  เล่นทราย  ที่เหมาะสมปลอดภัย  จัดใหม้ีพื้นที่ส าหรับ

แปรงฟัน  ล้างมอื  ท าความสะอาดร่างกาย  หอ้งน้ าห้องส้วม  พร้อม

อุปกรณท์ี่จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก  

มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาที่สอดคล้อง

กับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  
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มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคลอ้งกับมาตรฐานตาม

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผล

การประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมนิไปปรับปรุง

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทกุฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงาน

ผลการประเมนิตนเองใหห้น่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนือ่ง 

   2.2  ขอ้มูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจกัษ ์ทีส่นับสนนุผลการ

ประเมนิตนเอง 

-  แผนปฏิบัติการ 

 - หลักสูตรการศกึษาปฐมวัย 

-  รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  

-  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอื้อต่อการ

เรียนรู ้ 

     (กิจกรรมการจดัหา/จัดท าเครื่องเลน่สนาม) 

-  กิจกรรมการบูรณาการการเรียนรูสู้่โลกกว้าง 

-  แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตาม

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

-  รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าปี   

3. จุดเดน่ จุดทีค่วรพัฒนา แผนพฒันาคุณภาพเพือ่ยกระดบัให้

สูงขึน้ 

จุดเดน่ 

- มีหลักสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ

ท้องถิ่น 
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- การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนบัสนุนการจัดประสบการณ์   

-  ครูได้รบัการพฒันาด้านวิชาชีพ 

จุดที่ควรพัฒนา        

 - ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ ์

 - จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรยีนรู้ อย่างปลอดภัย และ

พอเพียง 

-  ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชดัเจน 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับใหสู้งขึ้น (ระบุแผนงานโครงการ/

กิจกรรม) 

      1)  โครงการสง่เสริมศักยภาพผู้เรยีนระดับปฐมวัย 

      2)  โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการ 

มาตรฐานที ่3  การจัดประสบการณท์ีเ่นน้เดก็เปน็ส าคญั 

1. ระดบัคุณภาพ   ด ี

2. วธิีการพฒันา/ผลทีเ่กดิจากการพฒันา ข้อมูล หลกัฐาน เอกสาร

เชงิประจกัษ ์ทีส่นับสนนุผลการประเมนิตนเอง 

    2.1 วธิีการพฒันา/ผลทีเ่กิดจากการพฒันา 

จัดการศกึษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการใน

ทุกๆ ด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  

มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่ง

เป็นการจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อ

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสขุ  ภายใต้ค าว่า  เก่ง  ดี   มสีุข 

ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น 

เพื่อให้เดก็ได้ประสบการณต์รง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทัง้

ทางด้านร่างกาย   อารมณจ์ิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถ

ยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับหลกัสูตรปฐมวัย ทั้งใน
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ห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

กับวัย  จดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่ครอบคลมุพัฒนาการในทกุๆด้าน

ใหเ้หมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทาง

ร่างกาย  เด็กเคลื่อนไหวไดอ้ย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้

ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเลก็ใหท้ างานอย่างมี

ประสิทธภิาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพฒันาการด้านอารมณ์

ความรู้สกึไดอ้ย่างเหมาะสม รู้จักยับยัง้ชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้า

แสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม   เด็ก

ช่วยเหลอืตัวเองในการปฏบิัติกิจวัตรประจ าวนัได้  มวีินัยในตนเอง 

เล่นร่วมกบัผู้อื่นได ้มีสัมมาคารวะต่อผูใ้หญ่ด้านสติปัญญา   มี

ความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมทีักษะความคิด

พื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์

การเรียนรู้ที่ส่งเสรมิให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียน

ผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบตัิจริงด้วยตนเองและการเรยีนรู้รายกลุ่ม  

เพื่อก่อให้เกดิความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอ

คอย  เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัด

บรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรยีน  ช้ันเรียนมี

บรรยากาศเต็มไปดว้ยความอบอุ่น  ความเห็นอกเหน็ใจ   มีความเอื้อ

เผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึง่เป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้

ผู้เรียนรักการอยู่รว่มกันในชัน้เรียน  และปลูกฝงัคุณธรรม  จริยธรรม 

ให้แกเ่ด็กนักเรียน 

 ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุม

ส่งเสริมประสบการณ์การเรยีนรู้  มีการตกแต่งห้องเรยีนให้สดใส  

และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรยีนการสอน 

การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครือ่งมือและวิธีการที่

หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการ

วิเคราะหผ์ลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้

น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพฒันาการจัด
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ประสบการณ์การเรยีนรู้ในชัน้เรียนเพื่อพฒันาครูอย่างเพียงพอและ

ทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้อง

กับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  

มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคลอ้งกับมาตรฐานตาม

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผล

การประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมนิไปปรับปรุง

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทกุฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงาน

ผลการประเมนิตนเองใหห้น่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนือ่ง 

   2.2 ขอ้มูล หลกัฐาน เอกสารเชงิประจกัษ ์ทีส่นับสนนุผลการ

ประเมนิตนเอง 

 - มุมประสบการณ ์

 - แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 

 - รายงานผลการประเมนิตนเอง 

 - บรรยากาศ  ห้องเรยีนแจ่มใส  มีมมุส่งเสริมประสบการณ์การ

เรียนรู้   

 - การจัดกิจวัตรประจ าวัน    

3. จุดเดน่ จุดทีค่วรพัฒนา แผนพฒันาคุณภาพเพือ่ยกระดบัใหสู้งขึน้ 

จุดเดน่ 

เด็กมพีัฒนาการการอย่างสมดุล เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและ

ปฏิบัติกิจกรรม มีบรรยากาศ สภาพห้องเรยีนเอ้ือต่อการเรยีนรู้

ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

จุดทีค่วรพัฒนา 

จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนทีห่ลากหลาย พัฒนาเครื่องเล่น

สนามและระบบสาธารณูปโภค 
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จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 

 

แผนพัฒนาคณุภาพเพือ่ยกระดบัใหสู้งขึน้ 

1)  โครงการปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย 

2)  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน 

3)  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรยีนระดับปฐมวัย 

4)  โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 

5)  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคา่นิยมทีพ่ึง

ประสงค ์

6)  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญ 
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สรปุผลการประเมนิคุณภาพภายในสถานศกึษาระดบัปฐมวยัปี

การศกึษา 2561 

 

มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา 

 

ผลการประเมนิคณุภาพ

ภายใน 

มาตรฐานที ่ ๑  คุณภาพของเดก็ ดเีลศิ 

๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มี

สุขนิสัยทีด่ี  และดแูลความปลอดภัยของ

ตนเองได ้

ดีเลิศ 

๑.๒ มีการพัฒนาดา้นอารมณ์  จิตใจ  

ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได ้

ดีเลิศ 

๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือ

ตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

ดีเลิศ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปญัญา  สือ่สารได้  

มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้

ได ้

ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบรหิารและ

จัดการ 

ดเีลศิ 

๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ 

ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิน่ 

ดีเลิศ 

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ 

๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้าน

การจัดประสบการณ์ 

ดีเลิศ 

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการ ดีเลิศ 
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เรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 

๒.๕  ใหบ้ริการสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศ

และสื่อการเรยีนรูเ้พื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ ์

ดีเลิศ 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดิโอกาสให้

ผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่ ๓  การจัดประสบการณท์ีเ่นน้

เดก็เปน็ส าคญั 

ดเีลศิ 

๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เดก็มีการ

พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ดีเลิศ 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์

ตรง  เล่นและปฏิบตัิอย่างมคีวามสุข 

ดีเลิศ 

๓.๓  จัดบรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรู้ใช้

สื่อเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกับวยั 

ดีเลิศ 

๓.๔  ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง

แลละน าผลประเมินพัฒนาการเดก็ไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรปุผลการประเมนิในภาพรวมของ

สถานศกึษา 

ดเีลศิ 
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สรปุผลการด าเนินงานมาตรฐานการศกึษา ระดับปฐมวยั 

โรงเรียนหนองจอกกงลบิฮวัเคยีว 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพเดก็ 

ประเดน็พจิารณา โครงการ/กิจกรรม หลกัฐานเชิงประจักษ/์

ผลงานโดดเดน่ 
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1. มีพัฒนาการด้าน

ร่างกาย แข็งแรง มี

สุขนิสัยทีด่ี และดูแล

ความปลอดภัยของ

ตนเองได ้

โครงการส่งเสริม

ศักยภาพทักษะ

พื้นฐานผู้เรียนระดับ

ปฐมวัย 

-กิจกรรมหนูน้อยวัย

ใสใส่ใจสุขภาพ 

-รายงานกิจกรรมตาม

โครงการ 

-บันทึกการดื่มนมแปรง

ฟัน 

บันทึกน้ าหนักสว่นสูง/

ภาวะโภชนาการ 

 

2. มีพัฒนาการด้าน

อารมณ์ จิตใจ 

ควบคุมและแสดงออก

ทางอารมณ์ได ้

 

โครงการส่งเสริม

ศักยภาพทักษะ

พื้นฐานผู้เรียนระดับ

ปฐมวัย 

-กิจกรรมเริงเล่น

เต้นDancer 

-รายงานกิจกรรมตาม

โครงการ 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

 

3. มีพัฒนาการด้าน

สังคม ช่วยเหลือ

ตนเอง และเป็น

สมาชิกที่ดีของสังคม  

 

โครงการส่งเสริม

ศักยภาพทักษะ

พื้นฐานผู้เรียนระดับ

ปฐมวัย 

-กิจกรรมอนุรักษ์

วัฒนธรรมไทย 

-รายงานกิจกรรมตาม

โครงการ 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

 

4. มีพัฒนาการด้าน

สติปัญญา สื่อสารได ้

มีทักษะการคิด

พื้นฐาน และแสวงหา

ความรู้ได ้

โครงการส่งเสริม

ศักยภาพทักษะ

พื้นฐานผู้เรียนระดับ

ปฐมวัย 

-กิจกรรมเรียนรู้สู่

โลกกว้าง 

-รายงานกิจกรรมตาม

โครงการ 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
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มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 

 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/

ผลงานโดดเด่น 

1. มีหลักสูตร

ครอบคลมุ 

พัฒนาการทั้ง  4 

ด้าน สอดคล้องกับ

บริบทของท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา

ปฐมวัย ปี2560-

กิจกรรมบูรณาการ

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การเรียน

การสอน 

-หลักสูตรสถานศึกษา

ปฐมวัย              

พุทธศกัราช 2560 

 

2. จัดครูให้เพียงพอ

กับชั้นเรยีน 

-กิจกรรมโรงเรียน

จัดหาพี่เลี้ยงเด็ก

ปฐมวัย 

 

- 

3. ส่งเสริมให้ครูมี

ความเชี่ยวชาญ 

ด้านการ 

โครงการพัฒนา

บุคลากร 

-กิจกรรม PLC 

รายงานกจิกรรมตาม

โครงการ 

-รูปภาพการจัด

กิจกรรม 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/

ผลงานโดดเด่น 

จัดประสบการณ ์ -  กิจกรรมประชุมเชิง

ปฏิบัติการ 

- กิจกรรมอบรมคูปอง

ครู 

  -เกียรติบัตร 

  -การขยายผลสู่เพื่อน

คร ู

4. จัดสภาพแวดลอ้ม

และสื่อเพื่อการ

เรียนรู้ อย่าง

ปลอดภัย และ

โครงการส่งเสริมให้

สถานศึกษาเป็นสังคม

แห่งการเรียนรู ้

-กิจกรรมปรับปรุง

-หลักฐานการใชห้้อง

คอมพิวเตอร ์

-ตารางกิจกรรม(ผนวก

กิจกรรมกลางแจ้ง) 
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เพียงพอ สภาพแวดล้อมพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ 

-ห้องปฏิบัติการ 

 

 

5. ให้บรกิารสื่อ

เทคโนโลยี

สารสนเทศและสื่อ

การเรียนรู้เพื่อ

สนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 

โครงการส่งเสริมให้

สถานศึกษาเป็นสังคม

แห่งการเรียนรู ้

-กิจกรรมจัดหาสื่อการ

เรียนการสอน 

-สื่อในห้องเรยีน 

-ห้องปฏิบัติการ 

6. มีระบบบริหาร

คุณภาพที่เปดิโอกาส

ให้ผูเ้กี่ยวข้องทุก

ฝ่ายมีส่วนร่วม 

โครงการส่งเสริม

ระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

รายงานผลการ

ประเมินตนเอง 

-การนิเทศติดตาม 

 

 

 

มาตรฐานที ่3  การจัดประสบการณท์ีเ่นน้เดก็เปน็ส าคญั 

 

ประเดน็พจิารณา โครงการ/กิจกรรม หลกัฐานเชิงประจักษ/์

ผลงานโดดเดน่ 

1. จัดประสบการณท์ี่

ส่งเสริมให้เด็ก 

มีพัฒนาการทุกดา้น

อย่างสมดุลเต็ม

ศักยภาพ 

 

โครงการส่งเสริม

ศักยภาพทักษะ

พื้นฐานผู้เรียนระดับ

ปฐมวัย 

-กิจกรรมเปิดบ้าน

อนุบาล 

-รายงานกิจกรรมตาม

โครงการ 

-รูปภาพการจัด

กิจกรรม 

 

2. สร้างโอกาสให้เด็ก

ไดร้ับประสบการณ์

ตรง เล่น และปฏิบตัิ

โครงการส่งเสริม

ศักยภาพทักษะ

พื้นฐานผู้เรียนระดับ

ปฐมวัย 

-รายงานกิจกรรมตาม

โครงการ 

-รูปภาพการจัด

กิจกรรม 
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อย่างมีความสุข 

 

-กิจกรรมเรียนรู้สู่

โลกกว้าง 
 

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อ

ต่อการเรยีนรู้ใช้สือ่

และเทคโนโลยีที่

เหมาะสมกับวัย 

  

โครงการส่งเสริม

ศักยภาพทักษะ

พื้นฐานผู้เรียนระดับ

ปฐมวัย 

-กิจกรรมเปิดบ้าน

อนุบาล 

-รายงานกิจกรรมตาม

โครงการ 

-รูปภาพการจัด

กิจกรรม 

 

4. ประเมินพฒันาการ

เด็กตามสภาพจริงและ

น าผลการประเมิน

พัฒนาการเดก็ไป

ปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และ

พัฒนาเดก็ 

โครงการส่งเสริม

ศักยภาพทักษะ

พื้นฐานผู้เรียนระดับ

ปฐมวัย 

-กิจกรรมเปิดบ้าน

อนุบาล 

-กิจกรรมแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการ 

-รายงานกิจกรรมตาม

โครงการ 

-รูปภาพการจัด

กิจกรรม 

-เกียรติบตัร 

 

 

 

 

 

 

 

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน : ประถมศกึษา ( ป.1-ป.6) 

มาตรฐานที ่1  ด้านคณุภาพผูเ้รยีน 
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 ผลการเรียนรู้ที่เปน็คุณภาพของผู้เรยีนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์

ทางด้านวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถในการอ่าน การเขยีน 

การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม 

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิท์างการเรียน

ตามหลักสูตรการมีความรู้ ทักษะพืน้ฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษาก าหนด ความภมูิใจในทอ้งถิ่นและความเปน็ไทยการ

ยอมรับทีจ่ะอยู่ร่วมกับ บนความแตกต่างและหลากหลายรวมทั้งสุข

ภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผูเ้รยีน 

         1 )  มีความสามารถในการอา่น การเขยีน การสื่อสาร 

และการคิดค านวณ 

 ผู้เรียนมทีักษะในการอ่าน การเขียนและการสือ่สารและการคิด

ค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแตล่ะระดับชั้นร้อยละ 

96.65
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การเปรยีบเทยีบผลคะแนนประเมนิการอ่าน (RT)ของโรงเรยีน

ระดบัชั้นประถมศกึษาปีที่ 1   กบัเขตพืน้ทีจ่ังหวดั ศกึษาธกิารภาค 

สังกดั และประเทศ  
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2 )  มคีวามสามารถในการคิดวเิคราะหค์ิดอยา่งวจิารณญาณ

อภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็และแก้ปัญหา 
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ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะใคร่ครวญ

ไตร่ตรองพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการ

ตัดสินใจมีการอภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมี

เหตุผล     คิดเป็นร้อยละ 100 

 

3)  มคีวามสามารถในการสรา้งนวตักรรม 

 ผู้เรียนมคีวามสามารถในการรวบรวมความรูไ้ดท้ั้งตัวเอง และ

การท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ใน

การ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  จัดท าโครงงาน  ชิ้นงาน  ผลผลิต  
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4)  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

 ผู้เรียนมคีวามสามารถ ในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารเพือ่การพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร

การท างานอย่างสร้างสรรคแ์ละมีคุณธรรม ร้อยละ 100.00 

 

 

5) มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษา 

 ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรูต้ามหลักสูตร

สถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 

กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมคีวามก้าวหน้าในผลการทดสอบระดบัชาติ

หรือ       ผลการทดสอบอื่น ๆ ร้อยละ 83.94 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 8 กลุม่สาระการเรยีนรู ้เป็นไปตามเปา้หมาย

ของโรงเรียน 

 ชั้นประถมศกึษาปีที ่1 – 6  ปีการศึกษา 2561 
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6)  มีความรูท้กัษะพืน้ฐานและเจตคตทิีด่ตีอ่งานอาชพี 
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ผู้เรียนมคีวามรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจคติที่ดี พร้อมที่จะ

ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึน้       การท างานหรืองานอาชีพ ร้อยละ 

100 

 

 

1.2   คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน 

 1)  มีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 ผู้เรียนมพีฤติกรรมเป็นผู้ทีม่ีคุณธรรมจริยธรรมเคารพ ใน กฎ 

กติกามีคา่นิยมและจิตส านกึตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขดักับ
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กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ร้อยละ 100 

2)  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 ผู้เรียนมคีวามภูมใิจในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของความเปน็ไทย มี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปญัญา

ไทยในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 100  

 
3)  ยอมรบัที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายผู้เรียน

ยอมรับและอยู่ร่วม กันบนความแตกต่างระหวา่งบุคคลในด้าน เพศ 

วัย เชื้อชาติ ศาสนา  ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี ในระดับดีขึ้นไปร้อย

ละ 100 
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4)   มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

ผู้เรียนมกีารรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม 

และแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแตล่ะช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคน

อ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกบัผู้อ่ืนร้อยละ 

92.09 
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มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 

โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮวัเคียวมีการจัดระบบบริหารจัดการ

คุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสยัทัศน์และพันธกิจ

อย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน 

นโยบายรัฐบาล แผนการศกึษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบตัิ ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพ

ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศกึษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน มี

ระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ

ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา โดยความ

ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝา่ย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง 

พัฒนางานอย่างตอ่เนื่อง และเป็นแบบอย่างได ้โรงเรียนได้ด าเนนิการ

พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้

รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู ้ด าเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทกุกลุ่มเป้าหมาย เชือ่มโยงกบัชีวิตจรงิ และ

เป็นแบบอย่างได ้ 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงความ

ต้องการของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ

สังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรยีนรูท้ี่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
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 2.1 มีเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และพนัธกจิที่สถานศึกษาก าหนด

ชัดเจน 

 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่าง

ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 

ท้องถิ่น วตัถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ

รัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา

อย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา มกีาร

ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรบัปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มี

การบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใชใ้น

การพัฒนา บุคลากรและผูท้ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมการวางแผน 

ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทกุกลุ่มเป้าหมาย 

 สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการ

พัฒนาหลักสูตร กจิกรรมเสริมหลักสตูรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึง

การจัดการเรยีนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่

เรียนร่วมด้วย 

 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 สถานศึกษาส่งเสรมิ สนับสนุน พฒันาครู บุคลากร ให้มคีวาม

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มา

ใช้ในการพฒันางานและการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
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 2.5   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ

จัดการเรียนรู ้

 สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทั้งภายในและภาย

นอก้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 

และมีความปลอดภัย 

 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจดัการและการจัดการ

เรียนรู้ ทีเ่หมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็

ส าคญั 

เป็นกระบวนการจดัการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตวัชีว้ัด

ของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการ

เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริงมีการบริหารจัดการ ชั้น

เรียน เชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรูจ้ักผู้เรียนเป็นรายบคุคล 

ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบและน าผลมา
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พัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกนัแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ไดม้า ให้

ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพฒันาและปรับปรุงจัดการเรียนรู ้

3.1) จัดการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคิด  และปฏบิัตจิริง   และสามารถ

น าไปประยกุตใ์ชใ้น         การด าเนนิชีวติ  

จัดกิจกรรมการเรยีนรูต้ามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วดัของ

หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ

คิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรูท้ี่สามารถน าไป จัด

กิจกรรมได้จรงิ    มีรูปแบบการจัดการเรยีนรูเ้ฉพาะส าหรับผูท้ี่มีความ

จ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรยีนได้รับการฝึกทักษะ 

แสดงออกแสดงความคิดเหน็ สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและ

ความสามารถ น าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตได ้

3.2) ใชส้ื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหลง่เรยีนรูท้ีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรู้ 

มีการใชส้ื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทัง้ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผูเ้รียน

ได้แสดงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือที่หลากหลาย 

3.3)  มกีารบริหารจัดการชั้นเรยีนเชงิบวก 

ครูผู้สอนมีการ บรหิารจัดการชั้นเรียน โดยเนน้การมีปฏิสัมพันธ์

เชิงบวก ใหเ้ด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักทีจ่ะเรียนรู้ 

สามารถเรียนรูร้่วมกันอย่างมีความสขุ 

3.4)  ตรวจสอบและประเมนิผู้เรยีนอยา่งเปน็ระบบและน าผลมา

พฒันาผู้เรยีน 

มีการตรวจสอบประเมินคณุภาพการจัดการเรยีนรู้อย่างเป็น

ระบบมีขัน้ตอนโดยใช้เครื่องมือและวธิีการวัดและประเมนิผลที่

เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้และให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่

ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรยีน 

3.5)  มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรูแ้ละใหข้อ้มูลป้อนกลับ เพือ่ปรับปรงุและ

พฒันาการจัดการเรียนรู ้
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ครูและผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวขอ้งร่วมกนัแลกเปลี่ยนความรู้และ

ประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการปรบัปรุง

และพัฒนาการจัดการเรียน 

สรปุผลการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาระดับ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

ปีการศกึษา 2561 

มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา ผลการ

ประเมนิ

คุณภาพ

ภายใน 

มาตรฐานที ่ ๑  คุณภาพของผูเ้รยีน ดเีลศิ 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผูเ้รยีน ดเีลศิ 

     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การ

สื่อสารและการคดิค านวณ 

ดีเลิศ 

     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคดิอย่าง

มีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

และแก้ปญัหา 

ดีเลิศ 

     ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 

     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  และการสื่อสาร 

ดีเลิศ 

     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

ด ี

     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องาน

อาชีพ 

ดีเลิศ 

๑.๒  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน ดีเลิศ 

     ๑)  การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษาก าหนด 

ดีเลิศ 

     ๒)  ความภูมใิจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 

     ๓)  การยอมรบัที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่าง ดีเลิศ 
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และหลากหลาย 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบรหิารและจัดการ ดเีลศิ 

๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทศัน์  และพันธกิจที่

สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ดีเลิศ 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

๒.๓  ด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เนน้คุณภาพ

ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศกึษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ 

ด ี

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ

ต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 

ด ี

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู้ 

 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่

เนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั 

ดเีลศิ 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

ดีเลิศ 

๓.๒  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหลง่

เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้

ดีเลิศ 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชัน้เรียนเชงิบวก ดีเลิศ 

๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ  

และน าผลมาพฒันาผู้เรียน 

ด ี

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน

กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้ 

ด ี

สรปุผลการประเมนิในภาพรวมของสถานศึกษา ดเีลศิ 
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ส่วนที ่3 

สรปุผล แนวทางการพฒันา และความต้องการการช่วยเหลอื 

 

ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศ

ส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่

การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพฒันาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา ระยะ 4 ปีและน าไปใช้ในการวางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากข้อมูลการ
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ด าเนินของสถานศึกษาและผลจากการด าเนินงาน จึงสามารถสรุป

เป็นจุดเดน่ จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้ง แนวทางการ

พัฒนาในอนาคตและความต้องการความช่วยเหลือได้ดังนี้ 

 

จุดเดน่ 

1. ดา้นคณุภาพผูเ้รียน 

1)ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูขึ้น มีผลการประเมิน

ระดับชาติสูงขึ้นทกุกลุ่มสาระการเรยีนรู้ และนักเรียนกล้าแสดงออก 

ร่าเริงแจม่ใส สุขภาพกายแข็งแรง และเป็นผู้มคีุณธรรมจริยธรรม

ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

2) ผู้เรียนอ่านหนงัสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียน

เพื่อการสือ่สารไดทุ้กคน  สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา

ความรู้ไดด้้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

อยู่ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับชาติและมีคะแนนเฉลีย่มากกวา่ร้อย

ละ 50 ทุกกลุ่มสาระฯ ที่มีการทดสอบและต่อเนื่องมาโดยตลอด 

3) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและ

น้ าหนักสว่นสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลกัษณ์ของ

สถานศึกษาเป็นทีย่อมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินยั 

เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม  เช่นการเข้าคิวรับประทานอาหาร 

การทิ้งขยะในสว่นที่จัดไวใ้ห้ เป็นต้น 

2. ดา้นกระบวนการบรหิารและการจัดการของผู้บริหารสถานศกึษา 

1) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมัน่ มีหลักการบริหาร และมี

วิสัยทัศนท์ี่ดีในการบริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการ

ท างาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อม

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 

2) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 

โรงเรียนไดใ้ช้เทคนิคการประชุม 

ที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนรว่ม การประชุมระดม

สมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อใหทุ้กฝ่ายมีส่วนรว่มในการก าหนด

วิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรบัแผนพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา แผนปฏิบัตกิารประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัด
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การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป

การศึกษา ที่มุ่งเนน้การพัฒนาให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

หลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อยา่งมี

คุณภาพ มีการด าเนินการนเิทศ ก ากบั ติดตาม ประเมินผล   การ

ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศกึษา  และโรงเรียนได้

ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผน

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

3. ดา้นกระบวนการเรยีนการสอนทีเ่น้นผู้เรยีนเปน็ส าคญั 

1) ครูพฒันาตนเองอยู่เสมอ มีความตัง้ใจ มุ่งมัน่ ในการปฏิบัติ

หน้าที่อยา่งเต็มเวลาและความสามารถ 

2) ครูจัดกิจกรรมให้นกัเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3) ครูใหน้ักเรียนมีส่วนรว่มในการจัดบรรยากาศ 

สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้

4) ครูจัดกิจกรรมให้นกัเรียนเรียนรู้จากการคิดได้ปฏิบตัิจริง

ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู ้

ที่หลากหลาย 

5) ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครทูุกคน ได้รบัการตรวจประเมิน

และค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัย 

4. ดา้นการประกนัคุณภาพภายในทีม่ปีระสทิธผิล 

โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาเนน้การสร้างความเขา้ใจและให้ความรูด้้าน

การประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บคุลากรทกุฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง

อย่างชัดเจน เป็นประโยชนใ์นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ

ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม โดย

ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวขอ้งทุกระดบั 

 

จุดควรพฒันา 

1.ดา้นกระบวนการบรหิารและการจัดการของผู้บริหารสถานศกึษา 

1) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น

ในการจดัการศกึษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนมากขึน้ 
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2) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งในการจัด

การศึกษาของโรงเรียน 

ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนรว่มรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และ

การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

 

2. ดา้นคร ู

1) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ใน

การพัฒนาตนเอง 

2) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ป.1 – ป.3 ให้

สามารถน าเสนอ อภิปราย 

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมทีักษะในการแก้ปัญหา

ตามสถานการณไ์ด้อย่างเหมาะสม 

ครูควรจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับช้ัน ม.1 – ม.3 ให้มี

พฤติกรรม ทัศนคติทีด่ีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยม

ต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวฒันธรรมอันดีงามของ

ไทย 

3) ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วดัตามหลักสตูรการศึกษาขั้น

พื้นฐานและฝึกใหน้ักเรียนได้คิดวิเคราะห์  หาความรู้จากแหล่งเรยีนรู้ 

สื่อ เทคโนโลยใีหม้ากขึ้น และพฒันาสื่อ แหล่งเรียนรู้ จัดเตรียม

ห้องปฏิบตัิการใหอ้ยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ 

4) ครูควรวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธิีที่

หลากหลายตามสภาพจรงิ สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และ

ธรรมชาติวิชา 

5) ครูควรน าภูมิปญัญาท้องถิ่นใหเ้ข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมให้นกัเรียนได้เรียนรู้ 

6) ครูควรให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่นักเรยีนทันทเีพื่อนักเรียน

น าไปใชพ้ัฒนาตนเอง 

3. ดา้นการประกนัคุณภาพภายในทีม่ปีระสทิธผิล 
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1) สถานศึกษาจัดระบบใหค้รูประเมินตนเองรายบุคคลตาม

แผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการใหข้้อมูลย้อนกลับแกค่รูในการ

พัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่ยกระดบัคุณภาพของ

นักเรียน 

2) นักเรียนมีการประเมนิตนเองในการเรยีนรู้ แต่การติดตาม 

ช่วยเหลอืด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคนให้มากขึ้น 

 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็น

รายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 

2.  การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรูโ้ดย

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา

ผู้เรียนให้สามารถเรียนรูไ้ด้เต็มศักยภาพ 

3.  การพัฒนาบุคลากรโดยสง่เข้ารับการอบรม  แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในงานทีไ่ดร้ับมอบหมาย  ติดตามผลการน าไปใช้และผลที่เกิด

กับผู้เรียนอย่างตอ่เนื่อง 

4.  การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสงัคมแห่งการเรียนรูข้อง

ชุมชน 

 

 

ความตอ้งการและการช่วยเหลอื 

1.การพฒันาครูผูส้อนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับ

การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

2. การสร้างขวัญก าลังใจใหค้รูโรงเรียนเอกชนให้มีความเหลื่อมล้ า

น้อยกว่าครูโรงเรียนรัฐบาล 
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สรปุผลการด าเนินงานมาตรฐานการศกึษา ระดบัการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผูเ้รยีน 
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1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผูเ้รยีน 

ประเดน็พจิารณา โครงการ/กิจกรรม หลกัฐานเชิงประจักษ/์ 

ผลงานโดดเดน่ 

1. มีความสามารถใน

การอ่าน การเขียน

การสื่อสาร และการ

คิดค านวณ 

โครงการกิจกรรม

พิเศษเพื่อตอบสนอง

นโยบายจุดเน้น

กิจกรรมพัฒนาการ

อ่านออก เขียนคลอ่ง 

กิจกรรมรักการอ่าน 

-  ผลการประเมินการ

อ่าน การเขียน 

- แบบบันทึกการอา่น 

2. มีความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ คดิ

อย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา 

โครงการพัฒนา

ผู้เรียนให้มีทักษะใน

การค้นคว้าและคิด

อย่างเป็นระบบ/

กิจกรรมเรียนรูด้้วย

โครงงาน 

-  แบบฝึกทักษะ 

- โครงงาน ผลงาน

นักเรียน 

3. มีความสามารถใน

การสร้างนวัตกรรม 

กิจกรรมพิเศษเพื่อ

ตอบสนองนโยบาย /

กิจกรรม Active 

learning 

ผลงานนกัเรียน

,นวัตกรรมของคร ู

4. มีความสามารถใน

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

โครงการส่งเสริมให้

สถานศึกษาเป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้  

- มีห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร ์

- สถิติการเข้าสู่สังคม

ออนไลนข์องครูและ

นักเรียนใน 

applications ต่าง ๆ  
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5. มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

โครงการพัฒนา

หลักสูตร

สถานศึกษา/กิจกรรม

วันวิชาการ 

หลักสูตรสถานศึกษา 

- ผลสัมฤทธิ์ของ

นักเรียนชั้น 

 ป.1-6 

6. มีผลการทดสอบ

ระดับชาต ิ

 

โครงการส่งเสริม

ศักยภาพผู้เรียนเพือ่

ยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

- ผล  RT , NT , ผล 

O-Net 

- การทดสอบช้ัน ป.1-

6 

7. มีความรู้ ทักษะ

พื้นฐาน และเจตคติที่

ดีต่องานอาชีพ 

 

โครงการพัฒนา

อาชีพพื้นฐานตาม

หลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ภาพถ่าย  แบบสรุป

โครงการ /กิจกรรม 

 

1.2 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน 

ประเดน็พจิารณา โครงการ/กิจกรรม หลกัฐานเชิงประจักษ/์

ผลงานโดดเดน่ 

1. การมีคุณลักษณะ

และค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษาก าหนด   

โครงการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม

ที่พงึประสงค์ 

- บันทึกการท าความดี

ของนักเรียน 

- ภาพกิจกรรมศีล 

สมาธิ ปัญญา วัน

ส าคัญทางศาสนา 

2. ความภูมิใจใน

ท้องถิ่นและความเป็น

โครงการสืบสาน

วัฒนธรรม ประเพณี

- ภาพกิจกรรมการร่วม

ในวนัส าคัญต่างๆ 
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ไทย ท้องถิ่นและวนั

ส าคัญ 

3. การยอมรับที่จะอยู่

ร่วมกันบนความ

แตกต่างและ

หลากหลาย 

กิจกรรมชมรม  

กิจกรรมค่ายลูกเสอื   

- ภาพถ่าย 

4. สุขภาวะทาง

ร่างกาย และจิตสังคม 

 

  

โครงการส่งเสริม

สุขภาพและ

สุนทรียภาพผู้เรียน 

- แบบบันทึกน้ าหนัก/

ส่วนสูงของนักเรียน 

- แบบบันทึกนักเรยีน

รายบุคคล 

- ภาพถ่าย 

 

 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 

ประเดน็พจิารณา โครงการ/กิจกรรม หลกัฐานเชิงประจักษ/์

ผลงานโดดเดน่ 

1. มีเป้าหมาย

วิสัยทัศนแ์ละ 

 พันธกิจที่สถานศกึษา

ก าหนดชดัเจน 

โครงการระบบ

ประกันคณุภาพ

ภายในสถานศึกษา 

- มาตรฐานของ

โรงเรียน 

2. มีระบบบริหาร

จัดการคณุภาพของ

สถานศึกษา  

โครงการส่งเสริม

ระบบประกัน

คุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

- ข้อมูลสารสนเทศของ

โรงเรียน 

- รายงานผลการ

ประกันคณุภาพ 

- มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
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3. ด าเนินงานพฒันา

งานวิชาการที่เนน้

คุณภาพผู้เรียนรอบ

ด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทกุ

กลุ่มเป้าหมาย 

 

โครงการพัฒนา

หลักสูตร

สถานศึกษา 

- หลักสูตรสถานศกึษา 

- หลักสูตรรายวิชา

เพิ่มเติม 

4. พัฒนาครูและ

บุคลากรให้มีความ

เชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ 

  

โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร/

กิจกรรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพของครู/

ศึกษาดูงาน 

- บันทึกการไปตดิต่อ

ส่วนราชการ 

- บันทึกการอบรม/ดู

งาน 

- ภาพถ่าย,วิจัยในช้ัน

เรียน 

5. จัดสภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพและ

สังคมที่เอือ้ต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 

โครงการส่งเสริมให้

สถานศึกษาเป็น

สังคมแห่งการ

เรียนรู้กิจกรรม

พัฒนาแหล่งการ

เรียนรู ้

- สนามเด็กเล่น 

- มีห้องปฏิบัติการต่างๆ 

เช่น ห้องสมุด ห้อง

ปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 

ห้องปฏิบตัิการ

วิทยาศาสตร ์

6. จัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนการ

บริหารจดัการและการ

จัดการเรียนรู ้

 

โครงการพัฒนา

ระบบเทคโนโลย ี

-ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร ์

-ห้องโสตทัศนศึกษา 

-ห้องส านกังาน 

-ห้องธุรการ 
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มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็

ส าคญั 

ประเดน็พจิารณา โครงการ/กิจกรรม หลกัฐานเชิงประจักษ/์

ผลงานโดดเดน่ 

1. จัดการเรียนรู้ผา่น

กระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจรงิ และ

สามารถน าไป

ประยุกตใ์ช้ในชีวติได ้

โครงการพัฒนา

ผู้เรียนให้มีทักษะใน

การค้นคว้าและคิด

อย่างเป็นระบบ/

กิจกรรมเรียนรูด้้วย

โครงงาน 

โครงงาน 

ผลงานนกัเรียน 

ภาพถ่าย 

2.ใช้สื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ และ แหล่ง

เรียนรู้ที่เอื้อต่อการ

เรียนรู ้ 

 

โครงการส่งเสริมให้

สถานศึกษาเป็น

สังคมแห่งการ

เรียนรู้/กจิกรรม

ปรับปรุง

สภาพแวดล้อม

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

- แหล่งเรยีนรู้น่าอยู่

และทันสมัย 

- ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร ์

- แบบบันทึกการใช้

ห้องปฏิบตัิการ/สื่อ 

3. มีการบริหารจดัการ

ชั้นเรียนเชิงบวก 

 

โครงการพัฒนา

ผู้เรียนให้มีทักษะใน

การค้นคว้าและคิด

อย่างเป็นระบบ/

กิจกรรมเรียนรูด้้วย

โครงงาน 

- โครงงาน 

- วิจัย.ในชั้นเรียน 

- ผลงานนักเรียน 

4. ตรวจสอบและ

ประเมินผู้เรียนอย่าง

เป็นระบบและน าผลมา

โครงการส่งเสริม

ศักยภาพผู้เรียนเพือ่

ยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน/

- แบบประเมินด้านการ

เรียน 

- แบบ ป.พ.ต่างๆ 
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พัฒนาผู้เรียน กิจกรรม - ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

5. มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และให้ข้อมลู

สะท้อนกลับเพื่อ

พัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรยีนรูท้ี่

เหมาะสมกับสภาพ

ของสถานศึกษา 

 

โครงการประกัน

คุณภาพภายใน

สถานศึกษา/

กิจกรรมตรวจสอบ

ประเมินคุณภาพ

ภายในตาม

มาตรฐานการศึกษา 

ข้อมูลสารสนเทศ 

แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

แผนพัฒนาการจัด

การศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา 

รายงาน SAR 

รายงานการประชุม  

อบรม สัมมนา ศึกษาดู

งานร 

ค ารบัรองเอกสารรายงานการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา

(SAR) 

ระดบัการศกึษาปฐมวยั และการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 สังกดัคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 
 

 คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม

ค าส่ังโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว  ที่ 9 / 2562 สั่ง ณ วันที ่15   

มีนาคม  2562  ได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  วันที่ 28 มีนาคม 2562  และได้ประเมินอภิมาน

เอกสารรายงาน ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาซึง่เป็นรายงาน

ประจ าปีของโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้ง

ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้

เรียบร้อยแล้ว 

๑. การใช้ค าและภาษาเขียน 

๒. การจัดเล่มเอกสารรายงานตามรูปแบบที่สังกดัคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนก าหนด 

๓. ความถูกต้องของวิธีการค านวณคะแนน 
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๔. ความถูกต้องของรายงานในการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ตลอดจนความสอดคล้องตั้งแต่เนือ้หา จุดเด่น 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพฒันาของ

สถานศึกษาในอนาคต 

 

ลงชื่อกรรมการ 

 

    ลงชื่อ..................................................... 

      (นางเจรยีงพร  สิทธิพันธ์) 

      ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

    ลงชื่อ............................................... 

      (นายชาคริส  พรมมหาชัย) 

                 รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดี

นรเศรษฐ) ผู้ทรงคณุวุฒ ิ

 

    ลงชื่อ..................................................... 

      (นางวิไลวรรณ จันทร์นอ้ย) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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 ภาพประกอบมาตรฐานระดับปฐมวัย 

 ภาพประกอบมาตรฐานระดับประถมศึกษา 

 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประเมนิคณุภาพภายใน

ของสถานศึกษา 

 ประกาศโรงเรียน เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ระดับขั้นพื้นฐาน 

 ประกาศโรงเรียน  เรื่องก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการ

ประเมินตนเอง 

ของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าสัง่  โรงเรยีนหนองจอกกงลบิฮัวเคยีว 
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ที ่09 / 2562 

เรือ่ง   แตง่ตัง้คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศึกษา 

ประจ าปกีารศกึษา  2561 ระดบัปฐมวยั และระดับการศกึษาขั้น

พืน้ฐาน 

………………………………………………………………………

………………….. 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วย

มาตรฐานและการประกันคณุภาพการศึกษา มาตรา 47 ให้มรีะบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาทุกระดบัประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน และ

ระบบการประกันคณุภาพภายนอก  หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษาใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 

ใหห้น่วยงานต้นสงักัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

และตามกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกันคณุภาพภายใน

ของสถานศึกษาทีก่ าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา เป็นกลไกหลักในการขับเคลือ่น การพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเปน็ระบบมปีระสิทธภิาพ อันส่งผล

ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี 

เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกดั หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยแพรต่่อ

สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

และเพื่อรองรับการประกันคณุภาพภายนอก  

โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮวัเคียวจึงแต่งตั้งบคุคลในท้ายค าส่ังนี้

เป็นคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อท าการ



  โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮวัเคียว                                                                                  รายงานประจ าปี   2561 75 

 

ประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้น

พื้นฐานให้แล้วเสรจ็ ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 

นางวิไลวรรณ   จันทร์น้อย           ผู้อ านวยการโรงเรียน  

 ประธานกรรมการ 

นางสุภาพร      ทุริยานนท์     รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 กรรมการ 

/นางเยาวมาลย…์…..  

นางเยาวมาลย ์ พุคยาภรณ ์   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 กรรมการ 

นางสาวสุกานดา นาคสุขปรั่ง    หัวหน้าระดับปฐมวัย  

 กรรมการ 

นางผอบ  ยโสวันต ์     หัวหน้ากิจการนกัเรียน  

 กรรมการ 

นางสาวอภิสรา   สีนุสิทธิ์     หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 กรรมการ 

นางสาวณัฐวดี    หงษ์ศร ี     หัวหน้างานประกนัคุณภาพ 

 กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวศรสวรรค์ ปลื้มยุทธ ์    หัวหน้าส านักงานธุรการ  

 กรรมการและเลขานุการ 

มหีนา้ที ่ก าหนดนโยบายและแผนงาน การควบคุมและก ากับดแูล การ

ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน การให้ค าปรึกษาแนะน า 

อ านวยความสะดวกและแกป้ัญหาต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงาน

ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

2. คณะกรรมการขบัเคลือ่นการพฒันาคุณภาพการศกึษาตามตาม

ดชันีชี้วัดหลกั KPIs           

นางเยาวมาลย ์  พุคยาภรณ ์รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิาร

วิชาการ ประธานกรรมการ  

นางแสงมณี  คลับคล้าย คร ู    

 กรรมการ 
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นางสาววรภัคภาวลัย ์ เย็นใจรอด คร ู    

 กรรมการ 

นางสาวไพรวัลย ์ วิลาศรี             คร ู    

 กรรมการ 

นางสาวกานต์พิชชา        รักจ้อย            ครู    

 กรรมการ 

นางสาวสุนิสา               โคตรท่าค้อ        ครู   

 กรรมการและเลขานุการ 

มหีนา้ที ่ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามดชันีชี้วัดหลัก 

(KPIs) การจัดเก็บข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวขอ้งเพื่อการ

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

3. คณะกรรมการขบัเคลื่อนการพฒันาคุณภาพการศกึษาตาม

ยทุธศาสตรโ์รงเรยีน 

นางสุภาพร   ทุริยานนท์      รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิาร

ทั่วไป           ประธานกรรมการ 

นางจรรยา  กิจนัทธ ี  คร ู    

 กรรมการ 

นายธัชทร  ยืนยง  คร ู    

 กรรมการ 

นางจันจิรา  โคตะนนท ์คร ู     กรรมการ 

นางฐิตาภรณ ์  สุคาร  คร ู    

 กรรมการ 

นางสาววชัราภรณ ์ มูลยังกาย คร ู    กรรมการ

และเลขานุการ 

/มหีนา้ที…่… 

มหีนา้ที ่ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยทุธศาสตร์

โรงเรียน 5 ด้าน 
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 4. คณะกรรมการด าเนนิงานประกนัคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศกึษาระดบัปฐมวยั 

คณะกรรมการด าเนินงานชดุที่ 1: มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน  

นางสาวสุกานดา  นาคสุขปรั่ง หัวหน้าระดับปฐมวัย 

 ประธานกรรมการ  

นางสาวสุวิมล               จันทร์อ่อน        ครู    

 กรรมการ 

นางสาวนพเก้า             บุญค้ าจุน          ครู                                                 

กรรมการ 

นางวัลยา                    เทพพรหม        ครู    

 กรรมการ 

นางสาววภิาดา             มะติมุ  คร ู    

 กรรมการ 

นางสาวกฤษธัญญา        รักดี                ครู                                         

กรรมการและเลขานุการ                    

มหีนา้ที ่ ขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวัยเพื่อการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (ผล

พัฒนาเดก็ในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา บรรลุ

เป้าหมายตามที่สถานศึกษาก าหนด)  จัดเก็บรวบรวมขอ้มูลและ

หลักฐานอ้างอิงที่สะท้อนการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง

โดยมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อ

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

คณะกรรมการด าเนนิงานชุดที ่2 : มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการ ของผูบ้รหิารสถานศึกษา 

นางสาวสุกานดา  นาคสุขปรั่ง หัวหน้าระดับปฐมวัย 

 ประธานกรรมการ  

นางสาวสุวิมล               จันทร์อ่อน        ครู    

 กรรมการ 
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นางสาวนพเก้า             บุญค้ าจนุ          ครู                                                 

กรรมการ 

นางวัลยา                    เทพพรหม        ครู    

 กรรมการ 

นางสาววภิาดา             มะติมุ  คร ู    

 กรรมการ 

นางสาวกฤษธัญญา        รักดี                ครู                                        

กรรมการและเลขานุการ                  

มหีนา้ที ่ ด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้าน

วิชาการ ด้านครูและบุคลากร ด้านขอ้มูลสารสนเทศ ดา้น

สภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพ

ภายใน มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา (การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพนัธกิจที่

สถานศึกษาก าหนดชัดเจน การวางแผนพฒันาคุณภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา การม ี

/ส่วนร่วมของ…….. 

ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรบัผิดชอบต่อผลการจัด

การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน การก ากับติดตาม 

ประเมินผลการบรหิารและการจัดการศึกษา) จัดเก็บรวบรวมข้อมลู

และหลักฐานอ้างอิงที่สะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา เพื่อการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา 

คณะกรรมการด าเนนิงานชุดที ่3 : มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการ

เรยีนการสอน ที่เนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั 

นางสาวสุกานดา  นาคสุขปรั่ง หัวหน้าระดับปฐมวัย 

 ประธานกรรมการ  

นางสาวสุวิมล               จันทร์อ่อน        ครู    

 กรรมการ 

นางสาวนพเก้า             บุญค้ าจุน          ครู                                                 

กรรมการ 
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นางวัลยา                    เทพพรหม        ครู    

 กรรมการ 

นางสาววภิาดา             มะติมุ  คร ู    

 กรรมการ 

นางโชติมา  ดอกไม้            ครูพี่เลี้ยง   

 กรรมการ 

นางฉันทนา  คลับคล้าย ครูพี่เลี้ยง   

 กรรมการ 

นางสาวสุปราณ ี  ค าสุข  ครูพี่เลี้ยง   

 กรรมการ 

นางศรีเพญ็                  ประภาศัย        ครูพี่เลีย้ง   

 กรรมการ 

นางสาวกฤษธัญญา        รักดี                ครู                                        

กรรมการและเลขานุการ                  
 

มหีนา้ที ่ ขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวัยเพื่อการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ (จัดประสบการณท์ี่ส่งเสริมให้

เด็กมพีัฒนาการทุกด้าน การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้าง

โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีสว่นร่วม การจัดการเรียนการสอนที่ยดึโยง

กับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ใช้สือ่เทคโนโลยีเหมาะสมกับวัย การ

ตรวจสอบและประเมินความรู้ความเขา้ใจของผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ 

และมีประสิทธิภาพ) จัดเก็บรวบรวมขอ้มูลและหลักฐานอ้างอิงที่

สะท้อนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อการ

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

คณะกรรมการด าเนนิงานประกนัคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

คณะกรรมการด าเนนิงานชุดที ่1: มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รยีน  

นางเยาวมาลย ์  พุคยาภรณ ์รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร

วิชาการ ประธานกรรมการ  

นางสาวรุ่งทิวา              แพงทรพัย ์ คร ู    

 กรรมการ 
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นางสาวพรพิมล            วันทาวัฒน ์       ครู                                                 

กรรมการ 

นางผอบ                     ยโสวันต์           คร ู    

 กรรมการ 

นายศตวรรษ                เดวัน  คร ู    

 กรรมการ 

นายธัชทร                    ยืนยง              ครู                                       

กรรมการและเลขานุการ                 มหีนา้ที ่ขับเคลื่อนมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้รียน 

และคุณลกัษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน จัดเกบ็รวบรวมข้อมูลและ

หลักฐานอ้างอิงที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และคุณลักษณะทีพ่ึง

ประสงค์ เพื่อการประเมนิคณุภาพภายในสถานศึกษา  

คณะกรรมการด าเนนิงานชุดที ่2 : มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการ ของผู้บรหิารสถานศกึษา 

นางสุภาพร        ทุริยานนท ์รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

 ประธานกรรมการ 

นางจรรยา  กิจนัทธ ี  คร ู    กรรมการ 

นางสาววรภัคภาวลัย ์ เย็นใจรอด คร ู    กรรมการ 

นางสาววชัราภรณ ์        มูลยังกาย คร ู    

 กรรมการ 

นางสาวกานต์พิชชา       รักจ้อย  คร ู   

 กรรมการ 

นางสาวณัฐวด ี  หงษ์ศร ี  คร ู   

 กรรมการ 

 

 มหีนา้ที ่ขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิาร

และการจดัการของผู้บริหารสถานศกึษา (การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์

และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน การวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของผูเ้กี่ยวข้องทุก
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ฝ่าย และการร่วมรบัผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ

ได้มาตรฐาน การก ากับติดตาม ประเมนิผลการบริหารและการจัด

การศึกษา) จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงที่สะท้อน

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

คณะกรรมการด าเนินงานชดุที่ 3 : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

นางเยาวมาลย ์ พุคยาภรณ ์รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 ประธานกรรมการ  

นางแสงมณี คลับคล้าย คร ู     กรรมการ 

นางฐิตาภรณ ์ สุคาร  คร ู     กรรมการ 

นางสาวไพรวัลย ์วิลาศร ี  คร ู    

 กรรมการ 

นางสาวกนกวรรณ เทียมเมฆ คร ู    

 กรรมการ 

นางสาวสุนิสา โคตรท่าค้อ       ครู     

 กรรมการ 

/นางสาวอภิสรา…….. 

 

นางสาวอภิสรา สีนุสิทธิ ์  คร ู    

 กรรมการ 

นางจันจิรา โคตะนนท ์ครู     กรรมการ 

นายศตวรรษ      เดวัน  คร ู     กรรมการ 

นายเจษฎา ป่าขม้ิน  คร ู     กรรมการ 

นายธัชทร         ยืนยง              ครู                                                 

กรรมการและเลขานุการ                  

มหีนา้ที ่ขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ (การมีกระบวนการเรยีนการ

สอนที่สรา้งโอกาสให้ผูเ้รียนทุกคนมสี่วนร่วม การจัดการเรยีนการ

สอนที่ยดึโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น การตรวจสอบและ

ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
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ประสิทธภิาพ) จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงที่สะท้อนการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปฯ้ส าคัญ เพื่อการประเมนิคณุภาพ

ภายในสถานศึกษา  

คณะกรรมการด าเนนิงานชุดที ่4 : การจัดพมิพแ์ละท ารปูเลม่ SAR 

ประจ าปกีารศกึษา 2561 

นางสาวณัฐวด ี หงษ์ศร ี  คร ู    

 ประธานกรรมการ 

นางสาวลีลาวด ี ครองพันธ ์ คร ู     กรรมการ 

นางสาวพิมพา วิจิตรกูล  เจ้าหน้าทีธุ่รการ   

 กรรมการ 

นางสาวศรสวรรค ์ปลื้มยุทธ์          เจ้าหน้าที่ธรุการ   

 กรรมการ 

มหีนา้ที ่จัดพิมพ์ ตรวจสอบความถูกต้อง ท ารูปเล่ม สง่ต้นสังกดั 

รายงานผูเ้กี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม

ระเบยีบโดยเคร่งครัดให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่ทางโรงเรียนต่อไป 

      

สั่ง ณ วันที่      15   มีนาคม    พ.ศ.  

2562 

 

             (นางวิไลวรรณ      จันทร์น้อย) 

                         ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองจอก

กงลิบฮัวเคียว 
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ประกาศโรงเรยีนหนองจอกกงลบิฮัวเคยีว 

เรือ่ง  ก าหนดคา่เป้าหมายตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  

ระดบัปฐมวยั 

และระดบัการศกึษาขั้นพืน้ฐานเพือ่การประกนัคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 

------------------------------------------------- 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และ

วิธีการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ.๒๕๕๓  นโยบายการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยทุธศาสตร์ในการ

พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูป

ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกาศ

คณะกรรมการการประกันคณุภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกีย่วกบัการประกันคุณภาพ

ภายในระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน ประกอบ  กับประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ใหใ้ช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันที่  ๑๑  

ตุลาคม  ๒๕๕๙  โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว  และปรับ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน  จาก

การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวขอ้ง  ทั้งบคุลากรทกุคนในโรงเรียน  

ผู้ปกครอง  และประชาชน ชุมชนใหเ้หมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อ

น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ

ปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การประเมนิคุณภาพ

ภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๒  เมื่อ

วันที ่ ๖    มีนาคม ๒๕๖๑  เพื่อให้การพัฒนาคณุภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว มีคุณภาพและ

มาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคณุภาพตามมาตรฐาน
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การศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และ ระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

                         ประกาศ ณ วันที่     ๒๒     สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 

                                                                       

 (นางวิไลวรรณ  จันทร์น้อย)                                                                

ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว 

 

 

 

การก าหนดคา่เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

เพือ่การประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา  ปกีารศกึษา ๒๕๖๑ 

เรือ่ง  ก าหนดคา่เป้าหมายตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  

ระดบัปฐมวยั 

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

. 
 

 

มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา 

ค่าเปา้หมาย

มาตรฐาน/ 

ประเดน็การ

พจิารณา 

มาตรฐานที ่ ๑  คุณภาพของเดก็ ดเีลศิ 

๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  

และดูแลความปลอดภัยของ  

      ตนเองได ้

ดีเลิศ 

๑.๒ มีการพัฒนาดา้นอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและ

แสดงงอออกทางอารมณ์ได ้

ดีเลิศ 
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๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และ

เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

ดีเลิศ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปญัญา  สือ่สารได้  มีทักษะ

การคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได ้

ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบรหิารและจัดการ ดเีลศิ 

๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  

สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

ดีเลิศ 

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ 

๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด

ประสบการณ ์

ดีเลิศ 

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้  อย่าง

ปลอดภัย  และเพียงพอ 

ดีเลิศ 

๒.๕  ใหบ้ริการสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ

เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ์

ดีเลิศ 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดิโอกาสให้ผู้เกีย่วข้อง

ทุกฝ่ายมสี่วนร่วม 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่ ๓  การจัดประสบการณท์ีเ่นน้เด็กเปน็

ส าคญั 

ดเีลศิ 

๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เดก็มีการพัฒนาการ

ทุกด้านอย่างสมดลุเต็มศักยภาพ 

ดีเลิศ 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณต์รง  เล่น

และปฏิบตัิอย่างมคีวามสุข 

ดีเลิศ 

๓.๓  จัดบรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยี

ที่เหมาะสมกับวัย 

ดีเลิศ 

๓.๔  ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผล

ประเมินพฒันาการเด็กไปปรบัปรุงการจัดประสบการณ์

และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรปุผลการประเมนิในภาพรวมของสถานศึกษา ดเีลศิ 
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การก าหนดคา่เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
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เพือ่การประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา  ปกีารศกึษา ๒๕๖๑ 

เรือ่ง  ก าหนดคา่เป้าหมายตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  

ระดบัการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

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

. 
 

มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา ค่าเปา้หมาย

มาตรฐาน/ 

ประเดน็การ

พจิารณา 

มาตรฐานที ่ ๑  คุณภาพของผูเ้รยีน ดเีลศิ 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผูเ้รยีน ดเีลศิ 

     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การ

สื่อสารและการคดิค านวณ 

ดีเลิศ 

     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคดิอย่าง

มีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

และแก้ปญัหา 

ดีเลิศ 

     ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ด ี

     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  และการสื่อสาร 

ด ี

     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

ดีเลิศ 

     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องาน

อาชีพ 

ดีเลิศ 

๑.๒  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน ดีเลิศ 

     ๑)  การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษาก าหนด 

ดีเลิศ 

     ๒)  ความภูมใิจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 

     ๓)  การยอมรบัที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่าง

และหลากหลาย 

ดีเลิศ 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบรหิารและจัดการ ดเีลศิ 
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๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทศัน์  และพันธกิจที่

สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ดีเลิศ 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

๒.๓  ด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เนน้คุณภาพ

ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศกึษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ 

ด ี

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ

ต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 

ด ี

๒.๖  จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่

เนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั 

ดเีลศิ 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

ดีเลิศ 

๓.๒  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหลง่

เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้

ดีเลิศ 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชัน้เรียนเชงิบวก ดีเลิศ 

๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ  

และน าผลมาพฒันาผู้เรียน 

ด ี

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน

กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้ 

ด ี

สรปุผลการประเมนิในภาพรวมของสถานศึกษา ดเีลศิ 

 

การก าหนดคา่เป้าหมาย 

๑.  ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพื่อเปน็

ข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
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๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น 

ระดับคณุภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมิน  

ดังนี ้

ระดับ  ยอดเยี่ยม 

ระดับ  ดีเลิศ 

ระดับ  ด ี

ระดับ  ปานกลาง 

ระดับ  ก าลังพัฒนา 

๓.  การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะ

ก าหนดเป็น  ระดบัคุณภาพ  หรือ  เป็นร้อยละ  ตามความ

เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

บันทึกการพิจารณาให้ความเหน็ชอบเอกสาร 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 

2561 

ของโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว 

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

 

มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรยีน

หนองจอกกงลิบฮวัเคียว เมือ่ 

วันที ่29  มีนาคม พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน

การประเมิน ตนเองของ

การศึกษา 2560  สถานศึกษาปี

ด้วยมตเิป็น เอกฉันทใ์ช้รายงาน

ต่อหน่วยงาน ต้นสังกัดและ

สาธารณชน ได ้
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ลงชื่อ 

           (นางเจรียงพร   สิทธิพันธุ์) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

       โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว 

 

 

 

คณะทีป่รึกษา 

 

  นางเจรยีงพร  สิทธิพันธุ ์  ประธานที่

ปรึกษา 

  นางวิไลวรรณ  จันทร์น้อย       ที่ปรึกษา 
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คณะผูจ้ดัท า 

  นางสุภาพร  ทุริยานนท์  กรรมการ 

  นางเยาวมาลย ์ พุยาภรณ์  กรรมการ 

  นางสาวอภิสรา  สีนุสิทธิ ์   กรรมการ 

  นางสาวพรพิมล วันทาวัฒน ์  กรรมการ 

  นางสาวสุกานดา นาคสุขปร่ัง  กรรมการ 

  นางสาวลีลาวดี  ครองพันธ์  กรรมการ 

  นางสาวพิมพา  วิจิตกูล   กรรมการ 

นางสาวศรสวรรค์ ปลื้มยุทธ์         กรรมการ

และเลขานุการ 


