
โรงเรียนวัดตาล
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562



บันทกึขอความ 
สวนราชการ    โรงเรียนวดัตาล

ท่ี    วันท่ี      ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒

เรื่อง   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผูอำนวยการโรงเรียนวัดตาล 

ดวยขาพเจา นางสาววราพร  พรมทอง ตำแหนงครู คศ.๑ หัวหนางานบุคลากร โรงเรียนวัดตาล 
ไดจัดทำรายงานผลการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดตามแนบ 

การดำเนินการ เห็นควรแจงประชาสัมพันธทางเว็บไซตของโรงเรียนวัดตาล ใหทราบโดยท่ัวกัน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

(นางสาววราภรณ  พรมทอง) 
ครู คศ.๑ 

 (นางศิรวิรรณ  สมบูรณ์พันธ์) 

 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาล 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงเรียนวัดตาล 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
วัตถุประสงค   
   เพ่ือรายงานผลรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียนวัดตาล  ใหสามารถ
นำไปใชในการดำเนินงานดานการบริหารงานบุคคล เพ่ือประโยชนในการกำหนดหรือพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการ 
รักษาความเปนธรรมและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ถูกตอง รวดเร็ว เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 
ขอบเขต  
  การรายงานผลรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเฉพาะท่ีอยูในอำนาจและหนาท่ี
ของโรงเรียนวัดตาล   
 

หัวขอรายงาน 
  1.ขอมูลพ้ืนฐานโรงเรียนวัดตาล   
  2.ปริมาณงานโรงเรียนวัดตาล   
  3.ปญหา/อุปสรรค 
   4.แนวทางในการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑.๑ ขอมูลทั่วไป 

โรงเรียนวัดตาล  เปนสถานศึกษาภาครัฐ  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยูเลขท่ี ๓๙ หมูท่ี  ๑ ตำบลบางตะไนย 
อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย  ๑๑๑๒๐  หมายเลขโทรศัพท  
๐-๒๕๐๑-๗๒๑๐ 

มีเนื้อท่ี   ๓   ไร   ๓  งาน  ๒๕   ตารางวา  ( เปนกรรมสิทธิ์ของวัดตาล)   มีเขตติดตอดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดตอกับ  จังหวัดปทุมธานี 
ทิศใต  ติดตอกับ  วัดตาล 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบางตะไนย   และแมน้ำ

เจาพระยา 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ  ถนนเกษตรอุดม 

เขตบริการรับนักเรียนของโรงเรียน ไดแก  เด็กท่ีมีบานเรือนต้ังอยูในหมูท่ี ๑ ตำบลบางตะไนย  อำเภอปาก

เกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมและคาขาย

ตามลำดับ  นักเรียนท่ีมีบานเรือนตั้งอยูในหมูท่ี ๕,๖  ตำบลบางคูวัด  จังหวัดปทุมธานี  มาเขาเรียนเปนจำนวนมาก

ประมาณรอยละ ๘๐ ของนักเรียนท้ังหมด  

โรงเรียนวัดตาล   มีครูประจำการ ครูอัตราจางและบุคลากรทางการศึกษา ท้ังส้ิน ๒๕ คน 

* หมายเหตุ โรงเรียนวัดตาล  ไดสนับสนุนการจัดการศึกษาขององคการปกครองสวนทองถ่ินโดยจัดหองเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ของ  องคการบริหารสวนตำบลบางตะไนย จำนวน  ๑   หองเรียน   มีจำนวนนักเรียน  ๔๔ 
คน  และไดรับจัดสรรครูพ่ีเลี้ยง จำนวน   ๒   อัตรา   



๑.๒ ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑. ครูประจำการ 

ท่ี ชื่อ - สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
(ป) 

ตำแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 

๑. นางศิริวรรณ   สมบูรณพันธ ๖๐ ๔๐ 
ชำนาญการ

พิเศษ 

ศษ.บ. / 
ป.บัณฑิต 

การประถมศึกษา 
/ บริหาร
การศึกษา  

ผูอำนวยการโรงเรียน 

๒. นางจำเรียง  สุดหวง ๕๕ ๓๓ 
ครู 

ชำนาญการ
พิเศษ 

ค.บ. เกษตรศาสตร ภาษาไทย ป.๓, ป.๔ 

๓. นางสาววราภรณ  พรมทอง ๔๑ ๙ คร ู บธ.บ. คอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอร ป.๔–ป.๖ 
เทคโนโลยี(วิทยาการ
คำนวณ) ป.๔-ป.๖  
ประวัติศาสตร ป.๖
ลูกเสือ-เนตรนารี  

ชุมนุม 

๔. นางสาวก่ิงแกว    กุสุโมทย ๕๙ ๙ คร ู คบ. อนุบาลศึกษา 

วิทยาศาสตร ป.๑, ป.๒, 
สังคม, ประวัติศาสตร, 
หนาท่ีพลเมือง ป.๑ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.๒ 
ชุมนุม  

๕. 
นางสาวสินีนาฏ   
จิระพรพาณิชย 

๓๖ ๙ ครู  ศศ.บ. 
ภาษาอังกฤษ
สื่อสารธุรกิจ 

ภาษาอังกฤษ ป.๒ ,ป.๔ 
ชุมนุม, ลูกเสือ-เนตร

นารี ป.๒ 

๖. นางสาวจารุวรรณ  ชวดพงษ ๓๕ ๖ คร ู
ศศ.บ./ 

ป.บัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ ป.๑, ป.๖, 
ซอมเสริมอังกฤษป.๔–๖ 
ลูกเสือ-เนตรนารี ป.๑,  

๗. นางสาวสุธาศณิีย  บุญถึง ๓๔ ๖ คร ู
วท.บ./ 

ป.บัณฑิต 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการ

อาหาร 

วิทยาศาสตร ป.๓  
คณิตศาสตร ป.๒, ป.๖ 
ลูกเสือ-เนตรนารี ป.๖ 

แนะแนว ป.๖/๑  

๘. นางสาวกัลยา   ปราบสกุล ๔๐ ๕ คร ู คบ. 
วิทยาศาสตร

ท่ัวไป 

วิทยาศาสตร ป.๔-ป.๖ 
ประวัติศาสตร 

คณิตศาสตร ป.๓  
ลูกเสือ-เนตรนารี ป.๔, 

ชุมนุม 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ตำแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 



(ป) 

๙. นางสาวเปรมธิดา  แจมใส ๔๓ ๓ คร ู ศษ.บ. ดุริยางคไทย 
ภาษาไทย ป.๑, ดนตร-ี
ศิลปะ ป.๑-ป.๓,  ชุมนุม
ลูกเสือ-เนตรนารี ป.๑ 

๑๐. นางสาวสุพา   แสงพรม ๔๓ ๓ คร ู กศ.บ. สังคมศึกษา 

ภาษาอังกฤษ ป.๓, 
สังคม ป.๔, ป.๖, แนะ
แนว ป.๓/๒, ชุมนุม  

ลูกเสือ-เนตรนารี  ป.๓ 

๑๑. นางสาวโสธิญา   นิจจารีย ๕๕ ๓ ครู  คบ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล ๓/๑ 

๑๒. นายอภิวัตร   ดาษดา ๒๘ ๓ คร ู คบ. พลศึกษา 

สุขศึกษา-พลศึกษา ป.๑ 
- ๖ 

ชุมนุม, ลูกเสือ-เนตร
นารี ป.๕  

๑๓. นางอรัญญา   ไชวิเศษ ๔๓  ๑ ครูผูชวย คบ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล ๒ 

๑๔. นางสาววรรณนสิา  ขุนโยธา ๒๖ ๑ ครูผูชวย คบ. ภาษาไทย 

ภาษาไทย ป.๕-๖,  
ประวัติศาสตร ป.๕-๖ 

แนะแนว ป.๕/๑, ชุมนุม
, ลูกเสือ-เนตรนารี ป.๕ 

๑๕. นายคณิตนิกานต   อาสนา ๒๘ ๑ ครูผูชวย คบ. (๕ ป)  คณิตศาสตร 
คณิตศาสตร ป.๔, ป.๕ 
ชุมนุม, ลูกเสือ-เนตร

นารี ป.๔ 

๑๖. นางสาวเข็มพร  ภูบาลชืน่ ๓๑ ๑๑ เดือน ครูผูชวย คบ. (๕ป) การศึกษาปฐมวัย อนุบาล ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒. ครูอัตราจาง 

ท่ี ช่ือ-สกุล อายุ 
ประสบการณ 
การสอน (ป) 

วุฒิ สอนวิชา/ช้ัน 
งบประมาณ

ท่ีจาง 
๑. นางสาววราภา    เตมียะชาติ ๔๖ ๑๔  ศศ.บ. 

รัฐศาสตร 
ภาษาไทย ป.๒,  

สังคมฯ, ประวัติฯ ป.๒, 
ชุมนุม, ลูกเสือ-เนตรนารี 

ป.๒  

อบจ. 

๒. นางสาวลัดดา   เอกสุข  ๔๘ ๑๕  ค.บ. 
การ

ประถมศึกษา 

การงานอาชีพ ป.๑-ป.๖ 
สังคมฯ, ประวัติฯ ป.๓, 
ลูกเสือ-เนตรนารี ป.๓, 
แนะแนว ป.๓, ชุมนุม 

อบจ. 

๓. นายวิชัย   สมพงษ ๒๙ ๕  ศศ.บ. 
ดนตรีไทย 

หนาท่ีฯ ป.๒, ป.๓, ป.๔ 
สังคมศึกษา ป.๕  

ลดเวลาเรียน ป.๑ - ป.๓ 
ลูกเสือ-เนตรนารี ป.๕ 

ชุมนุม 

อบจ. 

๔. Mr.Reynold P. Pascual 
 

๓๔ ๙ MA. 
Education 

Managemen
t 

ภาษาอังกฤษ ป.๑-ป.๖ 
ชั้นอนุบาล ๒ – ๓ 

อบจ. 

๕. นางสาวทิพรัตน    ยิ้มแยม ๓๗ ๑๐ บธ.บ. 
คอมพิวเตอร

ธุรกิจ 

อนุบาล ๓ สพฐ. 

๖. นางสาวพัชราภรณ  ยิ้มแยม ๓๕ - บธ.บ. 
คอมพิวเตอร

ธุรกิจ 

เจาหนาท่ีธุรการ สพฐ. 

๗. นางสาวพัชรินทร  คงแสงเงิน 
 

๓๔ ๙ ม.๖ อนุบาล ๒ สพฐ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒.โครงสรางการบริหารงาน/ภารกิจงาน  

๒.๑ ลักษณะของการบริหารงาน 
 
 โรงเรียนวัดตาลไดบริหารการจัดการศึกษาตามพรบ.การศึกษาแหงชาติและโรงเรียนไดกระจายอำนาจ
ความรับผิดชอบ ซ่ึงไดมอบหมายงานใหกับบุคลากรไดรับผิดชอบ   ตามกรอบงานท้ัง  ๔ ดาน  คือ  ดานการ
บริหารวิชาการ   ดานการบริหารงบประมาณ   ดานการบริหารงานบุคคล   และดานการบริหารท่ัวไป   โดยมี
เปาหมายการดำเนินงานตามโครงการตางๆ อยางชัดเจน   มีการติดตามประเมินผลอยางสม่ำเสมอ   โดยมีวิธีการ
ดำเนินงานดังนี้ 

 ๑. การวางแผนของสถานศึกษา   ใชการบริหารจัดการ  โดยการจัดการความรู ( KM : Knowledge- 
Menagement )  และแบบมีสวนรวมการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ( SBM : School Based 
Management )  โดย ผูบริหาร ครู นักเรียน ชุมชน  มีสวนในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา  โดยมีการกำหนด
วัตถุประสงค  เปาหมายท่ีชัดเจน  แนวปฏิบัติท่ีสามารถปฏิบัติได   พรอมกับการรายงานผลเปนระยะๆ เพ่ือการ
ติดตามและประเมินผลใช  PDCA  เปนหลักในการบริหารจัดการ 

 ๒. การทำแผนฯสูการปฏิบัติ   โดยกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานและการดำเนินงานตามแผน   มีการ
กำกับติดตาม ตรวจสอบเปนระยะและรายงานผล 

 ๓. การตรวจสอบติดตาม  มีการวางระบบการประเมินตนเอง   โดยยึดมาตรฐานการศึกษาของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒   เปนเกณฑ
เบื้องตนและประเมินโดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแตงตั้งข้ึน 
 
 ๔. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน   มีการนำผลการประเมิน มาจัดทำรายงาน   การประเมินตนเอง   
และเผยแพรใหแกผูเก่ียวของทราบ   ถาผลการประเมินยังไมเปนท่ีนาพอใจ หรืออยูในคุณภาพท่ีตองปรับปรุง   ก็
จะดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาใหคุณภาพถึงระดับสูงสุด 
 
 การบริหารงานโดยเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงประกอบดวย  คณะกรรมการ
กิตติมศักด์ิ  คณะกรรมการตามพ.ร.บ. คณะอนุกรรมการฯ  มามีสวนรวมในการใหคำปรึกษา เสนอแนะ และ
ตัดสินใจ   ในการบริหารการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนวัดตาล ดังแผนภูมิตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน

กลุ่มบรหิารงานวิชาการ กลุ่มบรหิารงานท่ัวไป กลุ่มบรหิารงานงบประมาณ กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ผู้บรหิารโรงเรยีน คณะท่ีปรกึษา

  โครงสร้างการบรหิารงานโรงเรยีนวัดตาล 

 

            

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำ/เสนองบประมาณ 

ตรวจสอบ/ติดตามการใชเงิน  

ประเมิน/รายงานการใชเงิน 

การระดมทรัพยากร 

การลงทุนเพ่ือการศึกษา 

การบริหารการเงิน 

การบริหารบัญชี 

การบริหารพัสดุและสินทรัพย

หลักสูตร 

กระบวนการเรียนรู 

วัดและประเมินผล 

การเทียบโอนผลการเรียน 

การวิจัยและพัฒนา 

ส่ือ นวัตกรรม/เทคโนโลย ี

แหลงเรียนรู 

นิเทศการศึกษา 

แนะแนวการศึกษา 

การประกันคุณภาพ การศึกษา 

สงเสริมความรูวิชาการแก

ชุมชน 

พัฒนางานวิชาการ 

งานวิชาการอื่นๆ  

อัตรากำลัง 

การสรรหา/บรรจ ุ

การสรางเสริประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน 

วินัยและกฎระเบียบ 

งานสวัสดิการ 

การออกจากราชการ 

งานธุรการ 

งานเลขานุการ 

งานขอมูลสารสนเทศ 

งานเครือขายการศึกษา 

ระบบการบริหาร 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สงเสริม/สนับสนุนวิชาการ 

งานสถานท่ี/ส่ิงแวดลอม 

สำมะโนผูเรียน 

การรับนักเรียน 

ประสานการศึกษาใน ระบบ  

นอกระบบและ ตามอัธยาศัย 

การประชาสัมพันธ 

สงเสริม/สนับสนุน การศึกษา 

งานประสานราชการกับ

หนวยงานอื่น 

ระบบควบคุมในหนวยงาน    

งานบริการสาธารณะ 

งานอื่นๆท่ีไมไดระบุ ในงานอื่น 

 

นกัเรยีนช้ัน อนุบาล ๒ - ๓ และช้ันประถมศกึษาปทีี่  ๑ - ๖ 



โครงสรางบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดตาล 

๒.๒ โครงสรางหลักสูตร 

โรงเรียนวัดตาล จัดการเรียนการสอน   ๒   ระดับ   คือ 



๑. จัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา   จำนวน     คน     ไดแก  
๑.๑ ระดับชั้นอนุบาล ๒ จำนวน  ๑  หองเรียน มีนักเรียนจำนวน   ๓๕  คน 
๑.๒ ระดับชั้นอนุบาล ๓ จำนวน  ๒  หองเรียน มีนักเรียนจำนวน   ๔๖  คน    

โดยมีเปาประสงค ใหนักเรียนไดผานการเตรียมความพรอม และมีการพัฒนาการดาน รางกาย 
อารมณ   สังคม สติปญญา   พรอมท่ีจะเรียนในชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

โครงสรางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

โครงสรางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดตาล ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
ชวงอายุ อายุ ๔-๕ ป 

สาระการเรียนรู 

ประสบการณสำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 
 ดานรางกาย  
 ดานอารมณและจิตใจ 
 ดานสังคม 
 ดานสติปญญา 

 เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก 
 เรื่องราวเก่ียวกับบุคคลและ
สถานท่ีแวดลอมเด็ก 
 ธรรมชาติรอบตัว 
 สิ่งตางๆรอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาเรียน เวลาเรียน ๒ ป 

๒. จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 

จัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑   ถึง  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๖    จำนวน  ๑๑  
หองเรียน     มีจำนวนนักเรียน  ๒๙๑ คน   ใหบริการแจงเกณฑเด็กในเขตพ้ืนท่ีบริการ ครบ  ๑๐๐% 
โดยดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา   ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ ๒๕๔๒ และฉบับปรับปรุง เปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร  นักเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข
เต็มศักยภาพ   ภายใตระบบควบคุมดูแลนักเรียนท่ีดี  และสนับสนุนนักเรียนท่ีจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาป
ท่ี ๖  ทุกคนไดเรียนตอในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑  ครบทุกคน 

- หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดตาล   กำหนดเวลาในการจัดการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ไวดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๑  -  ๖  มีเวลาเรียน  ๑,๐๐๐   ชั่วโมง 

- เพ่ือสนองตอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนวัดตาล  ไดจัดกิจกรรมตามนโยบายลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู เพ่ิมอีกวันละ  ๑   ชัว่โมง   ( ๔๐   ชั่วโมงตอป) 

รวมเวลาเรียน   ๑,๐๐๐  ช่ัวโมง/ป 



โครงสรางเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดตาล 
ปการศึกษา ๒๕๖๓

 

กลุมสาระ สัดสวนเวลาเรียน  (  ช.ม.) 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
กลุมสาระการเรียนรู   ๘   กลุม 
๑.ภาษาไทย 
๒.คณิตศาสตร 
๓.วิทยาศาสตร 
   - เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) 
๔.สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
   - วิชาประวัติศาสตร 
๕.สุขศึกษาและพลศึกษา 
๖.ศิลปะ 
๗.การงานอาชีพ 
๘.ภาษาตางประเทศ 

๒๐๐ / ๕ 
๒๐๐ / ๕ 
๘๐ / ๒ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 

๑๒๐ / ๓ 

๒๐๐ / ๕ 
๒๐๐ / ๕ 
๘๐ / ๒ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 

๑๒๐ / ๓ 

๒๐๐ / ๕ 
๒๐๐ / ๕ 
๘๐ / ๒ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 

๑๒๐ / ๓ 

๑๖๐ / ๔ 
๑๖๐ / ๔ 
๘๐ / ๒ 
๔๐ / ๑ 
๘๐ / ๒ 
๔๐ / ๑ 
๘๐ / ๒ 
๘๐ / ๒ 
๔๐ / ๑ 
๘๐ / ๒ 

๑๖๐ / ๔ 
๑๖๐ / ๔ 
๘๐ / ๒ 
๔๐ / ๑ 
๘๐ /  ๒ 
๔๐ / ๑ 
๘๐ / ๒ 
๘๐ / ๒ 
๔๐ / ๑ 
๘๐ / ๒ 

๑๖๐ / ๔ 
๑๖๐ / ๔ 
๘๐ / ๒ 
๔๐ / ๑ 
๘๐ / ๒ 
๔๐ / ๑ 
๘๐ / ๒ 
๘๐ / ๒ 
๔๐ / ๑ 
๘๐ / ๒ 

รวม  ๘   กลุมสาระ ๘๔๐ / ๒๑ ๘๔๐ / ๒๑ ๘๔๐ / ๒๑ ๘๔๐ / ๒๑ ๘๔๐ / ๒๑ ๘๔๐ / ๒๑ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
๑.ลูกเสือ เนตรนาร ี
๒.แนะแนว 
๓.กิจกรรมตามความถนัดและสนใจ 
(ชุมนุม) 
๔.กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน 

๓๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 

๑๐ / ๑ 

๓๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 

๑๐ / ๑ 

๓๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 

๑๐ / ๑ 

๓๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 

๑๐ / ๑ 

๓๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 

๑๐ / ๑ 

๓๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 
๔๐ / ๑ 

๑๐ / ๑ 

รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ / ๓ ๑๒๐ / ๓ ๑๒๐ / ๓ ๑๒๐ / ๓ ๑๒๐ / ๓ ๑๒๐ / ๓ 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
๑.หนาท่ีพลเมืองและ หลักสตูรตาน
ทุจริตศึกษา 

๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ ๔๐/๑ 
รวมเวลาเรียนตลอดปการศึกษา ๑,๐๐๐ / ๒๕ ๑,๐๐๐ / ๒๕ ๑,๐๐๐ / ๒๕ ๑,๐๐๐ / ๒๕ ๑๐๐๐ / ๒๕ ๑๐๐๐ / ๒๕ 

หมายเหตุ  
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ บูรณาการกับกลุมสาระอ่ืนดังน้ี 

กิจกรรม Heart - ดนตรสีรางสุนทรียภาพ กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
กิจกรรม Health - รักษสุขภาพ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา 
กิจกรรม Head – English is fun  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
กิจกรรม Hand – สิ่งประดิษฐ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ -๖ บูรณาการกับกลุมสาระอ่ืนดังน้ี 
กิจกรรม Head – อานสนุก   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
กิจกรรม Health - รักษสุขภาพ  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา 



 กิจกรรม Hand – สวนสนุก (สวนเศรษฐกิจพอเพียง) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 กิจกรรม Head – English is fun  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

๒.๓ แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น 

๒.๓.๑ แหลงเรียนรู 
 

ท่ี แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ท่ี แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 
๑ อาคารหอสมุด ๑. สนามฟุตบอล โรงงานสุราบางยี่ขัน 
๒. อาคารดนตร ี ๒. วัดตาล 
๓.  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ๓. วัดบางตะไนย 
๔.  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ๔. วัดเตย 
๕.  หองสื่ออิเล็กทรอนิคส ๕. วัดปาเลยไลย 
๖. หองเรียนภาษาอังกฤษ ๖. รพ.สต.บางตะไนย 
๗. หองเรียนจริยธรรม ๗. วัดบางจาก 
๘.  ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง   

  
๒.๓.๒ ปราชญชาวบาน 

 
ท่ี ช่ือ-สกุล มีความรูเรื่อง 
๑. นางนวลจันทร   ทับสวัสดิ ์ ชางตัดผมชาย-หญิง 
๒. นางสาวนงลักษณ    แสงแดง งานสานตะกรา  สานปลาตะเพียน 
๓. นายธงชัย   เพียรด ี ดนตรีไทย 
๔.  นายมนัสชัย   หะหวัง นาฏศิลปไทย 
๕. นายสุรศักดิ์   เปลี่ยนสุข งานดอกไมสด  ใบตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓. ผลการดำเนินงานท่ีผานมา 

๓.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

กลุมสาระการเรียนรู ช้ัน/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(รอยละ) คาเฉล่ีย 

(รอยละ) ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

ภาษาไทย ๗๐.๐๕ ๗๑.๖๕ ๖๙.๓๐ ๖๘.๔๕ ๖๖.๖๕ ๗๐.๓๐ ๖๙.๓๑ 

คณิตศาสตร ๗๓.๖๐ ๗๐.๙๐ ๖๐.๓๕ ๖๓.๘๐ ๖๗.๒๕ ๖๗.๘๐ ๖๗.๒๔ 

วิทยาศาสตร ๗๐.๓๕ ๗๐.๒๘ ๖๔.๙๘ ๖๗.๐๔ ๖๖.๒๕ ๖๔.๙๗ ๖๗.๕๒ 

สังคมศึกษาฯ ๗๓.๗๕ ๗๙.๑๕ ๗๒.๘๐ ๖๑.๑๐ ๗๑.๓๐ ๖๔.๗๔ ๗๑.๐๐ 

ประวัติศาสตร ๖๙.๔๖ ๗๗.๙๕ ๗๐.๐๕ ๖๕.๖๐ ๖๙.๔๐ ๖๘.๕๑ ๗๐.๓๑ 

สุขศึกษาฯ ๘๓.๒๐ ๘๑.๓๐ ๗๗.๖๐ ๗๒.๐๐ ๗๗.๒๐ ๗๗.๕๔ ๗๘.๑๙ 

ศิลปะ ๗๓.๒๑ ๗๓.๕๕ ๗๔.๑๕ ๗๗.๓๐ ๗๕.๑๐ ๗๑.๖๐ ๗๔.๓๙ 

การงานอาชีพฯ ๗๓.๓๑ ๗๕.๐๐ ๗๔.๔๕ ๗๒.๒๕ ๗๗.๓๕ ๗๗.๓๗ ๗๔.๗๓ 

ภาษาอังกฤษ ๖๘.๘๙ ๗๔.๙๕ ๖๓.๐๕ ๗๐.๖๐ ๖๘.๑๕ ๖๕.๙๔ ๖๘.๘๔ 

เฉล่ีย(รอยละ) ๗๒.๘๗ ๗๔.๙๖ ๖๙.๖๔ ๖๘.๖๘ ๗๐.๙๖ ๖๙.๘๗ 

จากตารางสรุปไดดังนี้  

กลุมสาระการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  คะแนนเฉลี่ย 

๗๘.๑๙  

กลุมสาระการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด คือ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  คะแนนเฉลี่ย ๖๗.๒๔ 

กลุมสาระการเรียนรูท่ีไดคะแนนรองลงมา ไดแก 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  คะแนนเฉลี่ย ๗๔.๗๓ 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ คะแนนเฉลี่ย ๗๔.๓๙ 
กลุมสาระการเรียนรูสังศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  คะแนนเฉลี่ย ๗๑.๐๐ 

กลุมสาระการเรียนรูประวัติศาสตร  คะแนนเฉลี่ย ๗๐.๓๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  คะแนนเฉลี่ย ๖๙.๓๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ  คะแนนเฉลี่ย ๖๘.๘๔ 

และกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  คะแนนเฉลี่ย ๖๗.๕๒ 

ตามลำดับ 

๓.๒ ผลการทดสอบระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 



ประเภทการสอบ/ช้ัน กลุมสาระการเรียนรู คะแนนเฉล่ีย(รอยละ) 
NT  ช้ันป.๓ ความสามารถดานภาษา ๕๖.๕๔ 

ความสามารถดานคำนวณ ๓๕.๓๑ 
รวมความสามารถท้ัง ๒ ดาน ๔๕.๙๓ 

O-NET ช้ันป.๖ ภาษาไทย ๕๖.๐๖ 
คณิตศาสตร ๓๓.๐๘ 
วิทยาศาสตร ๓๘.๘๕ 
ภาษาอังกฤษ ๓๖.๖๓ 

รวมเฉล่ีย ๔ วิชา ๔๑.๑๖ 

จากตารางผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติปการศึกษา ๒๕๖๒ สรุปไดวา 
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) 

- ระดับชั้นป.๓ ความสามารถดานภาษา  มีคะแนนเฉลี่ย ๕๖.๕๔ 
  ความสามารถดานคำนวณ มีคะแนนเฉลี่ย ๓๕.๓๑ 

และ การประเมินคุณภาพข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ(O-NET)  
- ระดับชั้นป.๖ เม่ือพิจารณาแตละกลุมสาระการเรียนรู ดังนี้ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  ๕๖.๐๖ 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด  ๓๓.๐๘ 
และรองลงมาตามลำดับคือ 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  มีคะแนนเฉลี่ย ๓๘.๘๕ 
และ กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย ๓๖.๖๓ 

๓.๓ ผลงานดีเดนในรอบปการศึกษา ๒๕๖๒ 
๓.๓.๑ ดานสถานศึกษา 

ท่ี ช่ือรางวัล ระดับรางวัล หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

๑. - - - 



สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม 
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และการดำเนินงาน

ระบบประกันคุณภาพภายใน อยูในระดับดีเยี่ยม มีการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม ท่ีกำหนดไวอยาง
เหมาะสม และใหทุกภาคสวน เชน กรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผูปกครอง เขามามีสวนรวมในการพัฒนา
การศึกษา รวมท้ังบุคลากรในโรงเรียน มีความมุงม่ัน ทุมเท ในการปฏิบัติหนาท่ีอยางจริงจัง 

จุดเดนระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนมีการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน ครบถวนทุกข้ันตอน ตามลำดับ มีการแบง

งานมอบหมายความรับผิดชอบอยางท่ัวถึง ดำเนินงานไดตามแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการบรรลุตามวิสัยทัศน 
พันธกิจ และวัตถุประสงคของโรงเรียน สงผลใหนักเรียนมีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับเฉลี่ยท่ีเพ่ิม
สูงข้ึน ครูมีความรูความสามารถในการสอนและพัฒนาตนเอง เรียนรูเทคนิควิธีการสอนอยางเหมาะสม 

จุดท่ีควรพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
พัฒนาผูบริหารและครูอยางตอเนื่อง ใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในยุค ๔.๐ พรอมท้ังนำ

เทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการจัดการศึกษา การสอนนักเรียน สงผลใหนักเรียนมีคุณภาพ และนำไปอบรมหรือ
ศึกษาดูงานสถานศึกษาอ่ืนๆ ท่ีมีความกาวหนาทางเทคโนโลยี และควรใหความรูในระบบประกันคุณภาพภายใน
ใหกับบุคลากรท่ีบรรจุใหม ไดมีความเขาใจมากข้ึน 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- ควรมีการประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีมีความครอบคลุม  ท่ัวถึง ตามตัวชี้วัดอยางชัดเจน 
สอดคลองกับบริบท 

- ควรมีการจัดทำทะเบียนสื่อการเรียนการสอน วัสดุการสอนของครูใหเปนระบบ สามารถพัฒนาผูเรียน
และท่ีชวยสงเสริมการคิดริเริ่ม สรางสรรคใหมากข้ึน 

๓.๕.๒ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ปฐมวัย 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับดีเลิศ 
๑.๑  มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได 

รอยละ ๘๕ 

   ๑.๒ มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได รอยละ ๘๕ 
   ๑.๓ มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม รอยละ ๘๐ 

   ๑.๔ มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรูได   

รอยละ ๙๐

จดุเด่น จดุท่ีควรพฒันา และ

ข้อเสนอแนะ 



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
   ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน รอยละ  ๑๐๐ 
   ๒.๒ จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน รอยละ  ๑๐๐ 
   ๒.๓ สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ รอยละ  ๑๐๐ 
   ๒.๔ จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ รอยละ  ๑๐๐ 

    ๒.๕  ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัด 
ประสบการณ 

รอยละ  ๑๐๐ 

  ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูท่ีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม  รอยละ  ๑๐๐ 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ ระดับดีเลิศ 

๓.๑ จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ     รอยละ ๘๕ 

๓.๒ สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน และปฏิบัติอยางมีความสุข    รอยละ ๘๕  
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย    รอยละ ๘๐ 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป   
  ปรับปรุง การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 

รอยละ ๘๕ 

สรุปผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 

 
สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม  

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และการ
ดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน อยูในระดับดีเลิศ มีการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรมท่ี
กำหนดไวอยางเหมาะสม และใหทุกภาคสวน เชน กรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผูปกครอง เขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาการศึกษา รวมท้ังบุคลากรในโรงเรียน มีความมุงม่ัน ทุมเท ในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มศักยภาพ สามารถ
พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ใน ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น ได เป น อ ย า ง ดี . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

จุดเดนระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนมีการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน ครบถวนทุกข้ันตอน ตามลำดับ มีการแบง

งานมอบหมายความรับผิดชอบอยางท่ัวถึง ดำเนินงานไดตามแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการบรรลุตามวิสัยทัศน 
พันธกิจ และเปาประสงคของโรงเรียนสงผลใหเด็กปฐมวัยมีศักยภาพ และมีพัฒนาการท้ัง ๔ ดาน ในระดับท่ีเพ่ิม
สูงข้ึน ครูอนุบาลมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเอง เรียนรูเทคนิควิธีการสอน
และมีสื่อการสอนท่ีเหมาะสมกับเด็ก 
จุดท่ีควรพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

พัฒนาผูบริหารและครูอนุบาลอยางตอเนื่อง ใหสามารถมีบทบาทในการนำเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการ
จัดการศึกษา ในการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยสงผลใหเด็กปฐมวัยมีคุณภาพและมีทักษะทางเทคโนโลยี รวมท้ังการ
ไปอบรมหรือศึกษาดูงานสถานท่ีตางๆ ท่ีมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีและควรใหความรูในระบบประกันคุณภาพ
ภายในใหกับบุคลากรท่ีบรรจุใหม ไดมีความรูความเขาใจมากข้ึนจากเดิม 

จดุเด่น จดุท่ีควรพฒันา และข้อเสนอแนะ 
 



ขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
- ควรมีระบบการประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมระดับปฐมวัย ท่ีมีความครอบคลุมสอดคลองตาม

ตัวชี้วัดและบริบททองถ่ิน  
- ควรมีสื่อการเรียนการสอน วัสดุการสอนของครูปฐมวัยท่ีตรงตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

ปฐมวัย ป ๒๕๖๑ ทำใหสามารถพัฒนาเด็กไดเต็มศักยภาพและท่ีชวยสงเสริมการคิดริเริ่มสรางสรรคใหมากข้ึน 

๓.๖ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
๓.๖.๑ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ปฐมวัย 

ตัวบงช้ี ระดับคุณภาพ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๔ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๕ เด็กมีความพรอมในการศึกษาข้ันตอไป ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนเด็ก
เปนสำคัญ 

ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการจัดการและพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน 
พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาคามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอน
เปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศ ท่ีสอดคลอง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

 จากตารางสรุปไดวา สถานศึกษาไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามปการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับ
ปฐมวัย ๑๒ ตัวบงชี้  ไดรับระดับดีมากท้ัง ๑๒ ตัวบงชี้ 

 
 
 
 



 
๓.๔.๒ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา 

ตัวบงช้ี ระดับคุณภาพ 
ตัวบงช้ีท่ี๑ ผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึง
ประสงค 

ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี ๓ ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๔ ผูเรียนคิดเปน ทำเปน ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ดี 
ตัวบงช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสำคัญ 

ดี 

ตัวบงช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา 

ดีมาก 

ตัวบงช้ี ระดับคุณภาพ 
ตัวบงช้ีท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
ตนสังกัด 

ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน 
พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผล
สะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๑ ผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษเพ่ือ
สงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

ดีมาก 

ตวับงช้ีท่ี ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ
ยกระดับตัวบงชี้ และพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

 จากตารางสรุปไดวา สถานศึกษาไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามปการศึกษา ๒๕๕๗  ระดับ
ประถมศึกษา  ๑๒  ตัวบงชี้   
ไดรับระดับดีมาก  ๑๐  ตัวบงชี้ ไดแก  ตัวบงชี้ท่ี ๑,๒,๓,๔,๗,๘,๙,๑๐,๑๑ และ ๑๒   
ไดระดับดี   ๒  ตัวบงชี้ ไดแก  ตัวบงชี้ท่ี ๕ และ ๖ 

 
 
 
 



 
๓.๖.๓ ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 ดานผูเรียนปฐมวัย 

ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาดานความสามารถในการคิดสรางสรรค   และจินตนาการ   โดยใหผูเรียนได
สรางสรรคผลงานตามจินตนาการอยางอิสระ  ครูไมควรกำหนดกรอบความคิดให 
 ดานผูเรียนประถมศึกษา 

๑. ผูเรียน  ควรไดรับการพัฒนาความสามารถดานการคิดวิเคราะห   คิดสังเคราะห   คิดริเริ่มสรางสรรค   
คิดอยางเปนระบบ   มีวิจารณญาณ  คิดไตรตรอง   และคิดอยางมีวิสัยทัศน   โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนให
หลากหลาย   เชน   จัดประกวดโครงงานทางดานการประดิษฐคิดคนทดลอง   แขงขันตอบปญหาทางวิชาการ   
แขงขันโตวาที   เปนตน 

๒. ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   ภาษาอังกฤษใหมีความรู
ทักษะ   และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  โดยการจัดสอนซอมเสริมอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

ดานครูปฐมวัย   
สถานศึกษาควรจัดสรรอัตรากำลังครูใหเพียงพอ  และขยายหองเรียนใหสัดสวนของผูเรียนตอครูและ

ผูเรียนตอหอง   เปนไปตามเกณฑของก.ค.ศ.   และสงครูปฐมวัยเขารับการอบรมดานเทคนิคการจัดประสบการณ
การเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ   และอบรมดานการประเมินพัฒนาการของผูเรียนใหถูกตองครอบคลุม
พัฒนาการทุกดานและเหมาะสมกับวัย 

ดานครูประถมศึกษา 
๑. ควรพัฒนาครูใหมีความรู   ความเขาใจเก่ียวกับเปาหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 
๒. ควรพัฒนาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  และคณิตศาสตร   ใหมีความรูความเขาใจและ

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ   โดยครูสอนในกลุมสาระดังกลาว   ไดมีโอกาสเขา
รับการอบรมเทคนิคการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญอยางท่ัวถึง 

ดานผูบริหาร 
๑. ควรพัฒนาระบบการประเมินแผนและโครงการใหมีความครอบคลุม   ครบถวนตามตัวชี้วัดอยาง

ชัดเจน   โดยดำเนินการใหเหมาะสมสอดคลองสัมพันธกันในขณะท่ีดำเนินการ   ตามโครงการนั้นๆ  และสามารถ
ประเมินคาเปนสถิติท่ีเท่ียงตรงตามสภาพจริงและเปรียบเทียบกับเปาหมายได   และปรับปรุงพัฒนากระบวนการ   
นำผลการประเมินไปใชปรับปรุงพัฒนาแผนและโครงการในปตอไปไดอยางสมเหตุสมผลและชัดเจน 

๒. ควรจัดสื่อการเรียนการสอน   วัสดุการเรียนการสอนใหแกครูนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรม
การพัฒนาผูเรียน  ท่ีสงเสริมความสามารถในการคิดริเริ่มสรางสรรค  และจินตนาการของผูเรียนใหมากยิ่งข้ึน 

๓. ควรปรับปรุงพัฒนาหองพิเศษ   เชน  หองวิทยาศาสตร  หองปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ (Sound  
Lap )  เปนตน   ใหสามารถใชการเรียนการสอนอยางจริงจัง   สมประโยชน  และควรจัดใหสวย  สะอาด  มี
บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู   โดยเฉพาะอยางยิ่งหองวิทยาศาสตร   ควรใหมีการเรียนรูดวยการทดลอง  การ
ปฏิบัติการตามทักษะวิทยาศาสตรใหมากยิ่งข้ึน 



๓.๖.๔ การนิเทศภายใน 
๑. ควรทำการแบงแยกการบริหารจัดการออกจากสวนของระดับประถมศึกษาใหชัดเจน  คือใหมอง

เหมือนวา สถานศึกษามีการจัดการเรียน ๒ โรงเรียนคือ โรงเรียนปฐมวัย และโรงเรียนประถมศึกษา ดังนั้น การ
สรุปผลการดำเนินงาน และการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ควรทำแยกสวนใหชัดเจน 

๒. การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจาก ๑๑ มาตรฐาน ควรมีการสรุปผลการดำเนินงานอยาง
นอยเดือนละ ๑ ครั้ง 

๓. ฝายงานท่ีรับผิดชอบดูแลการทำประกันคุณภาพภายใน ตองมีการรวบรวมผลการดำเนินงานท้ังหมด 
จาก ๑๑ มาตรฐานไวท่ีเปนสวนกลาง มาจัดเก็บใหเปนหมวดหมูในไฟลงานสถานศึกษาท่ีสามารถเรียกใชงานได
ทันทวงที 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


