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ค าน า 

 
 ในปัจจุบันนี้  ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน ท้ังภายในและภายนอก

ประเทศ จึงจ าเป็นต้องจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความเจริญงอกงามทุกด้าน เพื่อให้คนของ

ประเทศมีภูมิคุ้มกันท่ีเข้มแข็ง  สามารถรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม อันจะน าไปสู่เสถียรภาพและ

ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  ท่ีได้ก าหนด

วิสัยทัศน์ และวางกรอบเป้าหมายในการพัฒนาและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ ให้สนองตอบและก้าวทันการ

เปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัต โดยได้มีการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 และ ( ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2553  มาตรา 47  ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และมาตรา 48  ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 ดังนั้น  โรงเรียนเจริญราษฎร์ได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องทุกปีการศึกษาและได้จัดท า

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ในปีการศึกษา  2562  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นฐานข้อมูลส าหรับ

สถานศึกษาในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ตามล าดับต่อไป 

 จึงขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา  และคณะครูทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ท่ีให้ความร่วมมือในการจัดท า

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี  ทุกประการ 

                                                            

                                                                                  

( นางจีราพร   วุฒิการณ์ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเจริญราษฎร์ 
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              1 
ส่วนที่ 1                                                          

บทสรุปของผู้บริหาร 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

           โรงเรียน เจริญราษฎร์ รหัส 1154100008 โรงเรียน เจริญราษฎร์ ท่ีต้ังเลขท่ี 1/2 ถนน ยันตรกิจโกศล 
ต าบล ในเวียง  อ าเภอ เมืองแพร่  จังหวัด แพร่  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์                 
054-511051  โทรสาร 054-626304  e-mail JEE5335@gmail.com  website www.crschool.ac.th ได้รับอนุญาต
จัดต้ังเมื่อ 18  กันยายน  2482  เปิดสอนระดับ  ช้ัน บริบาล ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 จ านวนนักเรียน  793  คน 
จ านวนบุคลากรโรงเรียน 65 คน 

ตอนที่ 2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดับปฐมวัย 

1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 

2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพของเด็กระดับปฐมวัย 
 2.2 โครงการพัฒนาหลักสูตร  
2.3 โครงการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

3) โรงเรียนมีแผนจะพฒันาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพท่ีดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
3.1  แผนปฏิบัติงานท่ี  1    การพัฒนาหลักสูตร 
3.2  แผนปฏิบัติงานท่ี  2    พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมท่ีเน้นการพัฒนา 
                                  ด้านความคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
3.3  แผนปฏิบัติงานท่ี  3    พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใหเ้อื้อต่อการเสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก 
3.4  แผนปฏิบัติงานท่ี  4    ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาและครอบครัวให้มากยิ่งขึ้น 

4) นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี 
4.1 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ ด้วยดนตรี และเพลงคุณธรรม 
4.2 ฝึกทักษะการเป็นผู้น า และการกล้าแสดงออก 

5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
5.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส  
5.2 เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ตามแบบวิถีคริสต์ 
5.3 ส่งเสริมพัฒนาเด็กตามจุดเน้นของสถานศึกษา “ เรียนท่ีนี่ได้ภาษา กีฬา ดนตรี และเป็นคนดีของสังคม ” 

6) โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
6.1  ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้าน 
6.2  ส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
6.3  ประสานความร่วมมือกับครอบครัว ชุมชน ในการพัฒนาเด็ก 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 

2.1 โครงการคนดีศรีเจริญราษฎร์ , โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและกิจกรรมตามจุดเน้นของโรงเรียน 
2.2 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )  
2.3 โครงการส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
2.4 โครงการพัฒนาด้านส่ือ อุปกรณ์  อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 

3) โรงเรียนมีแผนจะพฒันาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพท่ีดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
3.1  แผนปฏิบัติงานท่ี  1  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติทุกระดับ 
                                การประเมินให้สูงขึ้น 
3.2  แผนปฏิบัติงานท่ี  2  การพัฒนาครูให้มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
                               และการประยุกต์ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวน 
                               การคิดของผู้เรียน 
3.3  แผนปฏิบัติงานท่ี  3  สนับสนุนส่ือเทคโนโลยี อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
                                ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4) นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี 
4.1  รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด  CCT  Thinking  School  Model 

5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
5.1  เป็นโรงเรียนท่ีมีหลักสูตรหลากหลาย ให้นักเรียนเลือกเรียน ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 
5.2  เป็นโรงเรียนวิถีคริสต์ 
5.3  ส่งเสริมนักเรียนตามจุดเน้น “ เรียนท่ีนี่ได้ภาษา กีฬา ดนตรี และเป็นคนดีของสังคม 

6) โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
6.1  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  
      ด้วยวิธีการ Active  Learning 
6.2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
6.3 จัดการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพ และการมีงานท า 
6.4 พัฒนาครูให้มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอน 
6.5 เพื่อประสิทธิภาพการบริหารด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และชุมชน 
       
 
 

 
 

                                      ลงนาม         (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 
   ( นางจีราพร   วุฒิการณ์  ) 

                      วัน  30   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2563  



  

 

3 

ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
2.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

                โรงเรียน เจริญราษฎร์ รหัส 1154100008 โรงเรียน เจริญราษฎร์ ท่ีต้ังเลขท่ี 1/2 ถนน ยันตรกิจโกศล  
ต าบล ในเวียง  อ าเภอ เมืองแพร่  จังหวัด แพร่  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์                 
054-511051 โทรสาร 054-626304  e-mail JEE5335@gmail.com  website www.crschook.ac.th ได้รับอนุญาต
จัดต้ังเมื่อ 18  กันยายน  2482  เปิดสอนระดับช้ัน บริบาล ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 จ านวนนักเรียน  793  คน  
จ านวนบุคลากรโรงเรียน  65  คน 
ลักษณะผู้รับใบอนุญาต 
          บุคคลธรรมดา 

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

ประเภทโรงเรียน 
        ประเภทโรงเรียนในระบบ 

   สามัญศึกษา 
   การกุศลของวัด 
   การศึกษาพิเศษ 
   การศึกษาสงเคราะห์ 
   ในพระราชูปถัมภ์ 
   สามัญปกติ 
   อิสลามควบคู่สามัญ  
การจัดการเรียนการสอน 

   ปกติ  (สามัญศึกษา) 
   English  Program   ได้รับอนุญาตเมื่อ................................................... 

 
     
 
 

mailto:JEE5335@gmail.com
http://www.crschook.ac.th/
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2.1.1 จ านวนห้องเรียน/ผู้เรียนจ าแนกตามระดับที่เปิดสอน 

ระดับที่เปิดสอน 
จ านวนห้องเรียน 

จ านวนผู้เรียน
ปกติ  

จ านวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ

พิเศษ 
รวมจ านวน

ผู้เรียน 
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับก่อนประถมศึกษา       
บริบาล 1 - 2 8 - - 10 
อนุบาลปีท่ี 1 1 - 6 4 - - 10 
อนุบาลปีท่ี 2 1 - 15 10 - - 25 
อนุบาลปีท่ี 3 1 - 12 8 - - 20 

รวม 4 - 35 30 - - 65 
ระดับประถมศึกษา        
ประถมศึกษาปีท่ี 1 2 - 13 21 - - 34 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 1 - 12 15 - - 27 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 1 - 12 13 - - 25 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 1 - 15 19 - - 34 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 2 - 31 26 - - 57 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 2 - 25 11 - - 36 

รวม 9 - 108 105 - - 213 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 4 - 79 66 - - 145 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 4 - 81 56 - - 137 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 2 - 48 38 - - 86 

รวม 10 - 208 160 - - 368 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 3 - 30 33 - - 63 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 3 - 13 24 - - 37 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 2 - 24 23 - - 47 

รวม 8 - 67 80 - - 147 
รวมทั้งสิ้น 31 - 418 375 - - 793 
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2.1.2 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

  สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ต าแหน่ง 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้รับใบอนุญาต -      1 - -        1 
- ผู้จัดการ -  - -  
- ผู้อ านวยการ - - 1 - 1 
- รอง/ผู้อ านวยการ - - - - - 

รวม - 1 1 - 2 
2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย      

- ครูบรรจ ุ - 3 - - 3 
- ครูต่างชาติ - - - - - 

3. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ระดับประถมศึกษา      

- ครูบรรจ ุ - 10 - - 10 
- ครูต่างชาติ - - 1 - 1 

ระดับมัธยมศึกษา      
- ครูบรรจ ุ - 13 2 - 15 
- ครูต่างชาติ  - - - - - 

รวม - 26 3 - 29 
4. บุคลากรทางการศึกษา      

- เจ้าหน้าท่ี 2 5 - - 7 
5.อื่นๆ (ระบุ)... 1 12 - - 13 

รวม 3 17 - - 20 
รวมทั้งสิ้น 3 44 4 - 51 

สรุปอัตราส่วน 
 ระดับปฐมวัย                             บุคลากรบรรจุ                      บุคลากรบรรจุ + อัตราจ้าง 

จ านวนผู้เรียนต่อครู    ...22…. : ….1….                      ...13…. : ….1…. 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  ....16... :…..1……                    ....16…. : ….1…. 

                 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ระดับประถมศึกษา 

จ านวนผู้เรียนต่อครู    ...19…. : …1….                       ...14…. : …1…. 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  ...24.... :.…1……                      ...24.... :….1…… 

   ระดับมัธยมศึกษา 
จ านวนผู้เรียนต่อครู    ...34…. : …1….                       ...25…. : …1…. 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  ....28... :..…1…                       ....28... :..…1… 
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         2.1.3 สรุปจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   กรณีที่ 1  ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับที่มีจ านวนชั่วโมงสอนมากท่ีสุด 
   กรณีที่ 2  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ในระดับประถมศึกษา 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนครูผู้สอน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวัย 4 1 - - - - 
ภาษาไทย - - 2 1 2 - 
คณิตศาสตร ์ - - - 2 2 1 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 1 - 2 - 
สังคมศึกษา ศาสนา                            
และวัฒนธรรม 

- - 2 - 3 - 

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 1 - 1 - 
ศิลปะ - - 1 1 - 1 
การงานอาชีพ - - - 1 1 1 
ภาษาต่างประเทศ - - 2 2 4 - 

   

     2.1.4 สรุปจ านวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จ านวนครูผู้สอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

  กิจกรรมนักเรียน   

ลูกเสือ 6  9  
เนตรนารี - 6 
ยุวกาชาด 6 - 
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ - - 
รักษาดินแดน (ร.ด.) - 2 
กิจกรรมชุมนุม ชมรม 12 16 
อื่นๆ  ให้ระบ ุ   

   กิจกรรมแนะแนว 5 4 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 12 16 
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2.1.5 สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
 

ลูกเสือ /เนตรนารี/ยุวกาชาด/   
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

จ านวน
ผู้บังคับบัญชา 

จ านวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดต้ังกองลูกเสือ 
มีวุฒ ิ ไม่มีวุฒ ิ จัดต้ัง ไม่จัดต้ัง 

ลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง 3 3  √  
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  3 3  √  

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 11 11  √  

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ 4 4  √  

ยุวกาชาด 6 6  √  

รักษาดินแดน (ร.ด.) 2 2  √  

รวม 29 29    
 

2.2 ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ปรัชญา การศึกษา  คือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
วิสัยทัศน์  โรงเรียนเจริญราษฎร์เป็นโรงเรียนท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  บุคลากรมีคุณธรรม  จริยธรรมบนพื้นฐานของคริสต์ศาสนา และด าเนินชีวิต 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 1.  จัดการศึกษาสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด การอ่าน  
การเขียน การส่ือสาร การใช้ส่ือเทคโนโลยี มีสุขภาพดี จิตอาสา รักษ์ส่ิงแวดล้อม สืบสานวัฒนธรรม 
และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2.  ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานค าสอนของคริสต์ศาสนา  
3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี และมีสุนทรียภาพ 
4.  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกระดับ ประเมินและส่งเสริมพัฒนาทักษะและ
ความสามารถทางวิชาการ  
5.  พัฒนาบุคลากรครูให้เป็นครูมืออาชีพและส่งเสริมแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา  
เศรษฐกิจพอเพียง  
6. บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเป็นกลไกในการพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
7. พัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวกให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู ้ 
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การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าหมาย 1.สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการ

คิด การอ่าน การเขียน การส่ือสาร การใช้ส่ือเทคโนโลยี มีสุขภาพดี จิตอาสา รักษ์ส่ิงแวดล้อม สืบสาน
วัฒนธรรม และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. บุคลากรเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานค าสอนของคริสต์ศาสนา  
3. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี และมีสุนทรียภาพ  
4. ผู้เรียนมีได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาทักษะและความสามารถทางวิชาการ  
5. บุคลากรครูได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพและส่งเสริมแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
6. สถานศึกษามีบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในเป็นกลไกในการ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
7. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
 

ยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ 

1. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทุกระดับ  
2. ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมตามแบบวิถีคริสต์  
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี และมีสุนทรียภาพ  
4. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สร้าง
นวัตกรรม  ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการเรียนการสอน และการท าวิจัยในช้ันเรียนอย่างเป็นระบบ  
5. พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและระบบการประกันคุณภาพภายใน  
6. ส่งเสริมสถานศึกษามีสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก 
ท่ีเอื้อต่อการ จัดการเรียนรู้  
7. ส่งเสริมสถานศึกษามีส่ือ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม  
 

เอกลักษณ์ โรงเรียนเจริญราษฎร์เป็นโรงเรียนคริสเตียน  นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง  
สมบูรณ์  ชอบออกก าลังกาย และร่วมท ากิจกรรมอยู่เสมอ 
 

อัตลักษณ์ มีคุณธรรม    กิจกรรมเยี่ยม 
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2.3 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

 
สอดคล้องกับตัวชี้วดั
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        
ยุทธศาสตร์ที่  1 
พัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนทุกระดับชั้น 

โครงการ 
1 พัฒนา
คุณภาพของ
เด็กระดับ
ปฐมวัย 

56 คน 85  
ดีเลิศ 

97.68 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  

โครงการ 
2 พัฒนา
หลักสูตร
ระดับ
ปฐมวัย 

5 คน 85  
ดีเลิศ 

90 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1  

ยุทธศาสตร์ที่  2 
ส่งเสริมให้บุคลากร
เป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรมตามแบบวิถี
คริสต์ 

1. โครงการ
ประชุม
ผู้ปกครอง
ระดับ
ปฐมวัย 

56 คน 85  
ดีเลิศ 

92 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 4  

2. โครงการ
การจัด
ประสบการ
ณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญ 

56 คน 90  
ยอด
เย่ียม 

96 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1  

ยุทธศาสตร์ที่  3 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดี และมี
สุนทรียภาพ 

1. โครงการ
พัฒนา
คุณภาพของ
เด็กระดับ
ปฐมวัย 
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ

ของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

 
สอดคล้องกับตัวชี้วดั
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        
ยุทธศาสตร์ที่  3 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดี และมี
สุนทรียภาพ 

กิจกรรม
สุขภาพดี               
มีสุข 

56  คน 85 
ดีเลิศ 

100 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  

กิจกรรม
กีฬาสี
อนุบาล 

56  คน 85                 
ดีเลิศ 

100 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  

กิจกรรม
สร้างสรรค ์

56  คน 85 
ดีเลิศ 

100 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  

กิจกรรม
ดนตรี 

56 คน 
 

85  
ดีเลิศ 

 

100 
 

ยอดเย่ียม มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาครูให้เป็นครูมือ
อาชีพจัดกระบวนการ
จัดการเรียนเป็นส าคัญ
สร้างนวัตกรรมใชส้ื่อ
เทคโนโลยีในการเรียน
การสอนและการท า
วิจัยในชั้นเรียนอย่าง
เป็นระบบ 

พัฒนาครูสู่ 

ครูมืออาชีพ 

5 คน 80 

ดีเลิศ 

95 

 

ยอดเย่ียม มาตรฐานที่ 3   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม
และระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 

ประกัน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 

 80 
ดีเลิศ 

97 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่  2   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ส่งเสริมสถานศึกษามี
สภาพแวดล้อม อาคาร
สถานที่ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู ้

 

กิจกรรม
เศรษฐกิจ
พอเพียงตาม
แนว
พระราชด าร ิ

56 คน 85  
ดีเลิศ 

100 ยอดเย่ียม 
 
 
 

มาตรฐานที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ

ของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

 
สอดคล้องกับตัวชี้วดั
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        
ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ส่งเสริมสถานศึกษามี
สื่อ นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสม 

 

กิจกรรมผลิต
สื่อการสอน
และการใช้สื่อ 
IT 

5 คน 85  
ดีเลิศ 

100 ยอด
เย่ียม 

 
 
 

มาตรฐานที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1  

 

 
ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ

ของโรงเรียน 
โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ สช. 

 

สอดคล้องกับ
ตัวชี้วดัประเด็น
การตดิตาม
ประเมินผล 
ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        

ยุทธศาสตร์ที ่1

พัฒนาคุณภาพ              

ของผู้เรียนทุกระดับ 

1. โครงการการ

พัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการศึกษา

ทุกกลุ่มสาระ 

 80 

 

48.91  มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 นโยบายที่ 2 

พัฒนา

คุณภาพ

ผู้เรียน 

2. โครงการ

พัฒนาผล 

O-Net 

 60.42 33.52  มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 นโยบายที่ 2 

พัฒนา

คุณภาพ

ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ส่งเสริมให้บุคลากร

เป็นคนดีมีคุณธรรม 

จริยธรรมตามแบบ             

วิถีคริสต์ 

 

1. โครงการ

ประกาศพระ

กิตติคุณ 

860 คน 90 

ยอดเย่ียม 

92.67 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่ 1   
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ

ของโรงเรียน 
โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ สช. 
 

สอดคล้องกับ
ตัวชี้วดัประเด็น
การตดิตาม
ประเมินผล 
ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

สุขภาพกาย 

สุขภาพจิตที่ดี และมี

สุนทรียภาพ 

 

1. โครงการ

พัฒนาหลักสูตร 

 80 

ดีเลิศ 

90 

 

ยอดเย่ียม มาตรฐานที่  3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 นโยบายที่  2 

พัฒนา

คุณภาพ

ผู้เรียน 

2. โครงการ

พัฒนาระบบ

ดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน. 

792 

คน 

85 

ดีเลิศ 

93.91 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่ 1   

3.โครงการ
ส่งเสริมพัฒนา
ทักษะ
ความสามารถ
ทางวิชาการ 
 

 80 

ดีเลิศ 

90 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 นโยบายที่ 2 

พัฒนา

คุณภาพ

ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

พัฒนาครูให้เป็นครูมือ

อาชีพจัดกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สร้างนวัตกรรม  ใช้สื่อ

เทคโนโลยีในการเรียน

การสอน และการท า

วิจัยในชั้นเรียนอย่าง

เป็นระบบ 

 

พัฒนาครูสู่ครู

มืออาชีพ 

50  80 

ดีเลิศ 

95 ยอดเย่ียม  มาตรฐานที่ 3   
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ

ของโรงเรียน 
โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ สช. 

 

สอดคล้องกับ
ตัวชี้วดัประเด็น
การตดิตาม
ประเมินผล ของ
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

พัฒนาการบริหาร

จัดการแบบมีส่วนร่วม

และระบบการประกัน

คุณภาพภายใน 

 

ประกันคุณภาพ

ภายใน

สถานศึกษา 

793 80 95.00 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่  2   

 
 

***  ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การปฏิรูประบบทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
***  ตัวชี้วัดประเด็นการติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏอยู่หน้า 17 ข้อ 7  
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2.4   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

 ระดับปฐมวัย  
    ผลการพัฒนาเด็ก 

ผลพัฒนาการด้าน 

จ านวน
เด็ก

ทั้งหมด 

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

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

1. ด้านร่างกาย 56 56 100 - - - - 
2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 56 56 100 - - - - 
3. ด้านสังคม 56 56 100 - - - - 
4. ด้านสติปัญญา 56 55 98.21 - - 1 1.79 

  
      ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

 
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใ้ส่เคร่ืองหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ให้ใส่เคร่ืองหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
 

   
 

 

 

 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน 
นักเรียน    
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ 
(O-NET) 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ           
ร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

 คณิตศาสตร ์ 35 30 49.07 46.52 55.89 48.49 - 7.40 -13.24 ไม่มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร์ 35 30 32.90 38.06 39.67 29.67 - 10.00 -25.21 ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาไทย 35 30 35.55 39.49 38.37 33.62 - 4.75 -12.38 ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ 35 30 34.42 34.95 38.00 29.42 - 8.58 -22.58 ไม่มีพัฒนาการ 
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             เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน   
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

 

แปลผล 
พัฒนาการเทียบกับ

ร้อยละ 3 
(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 86 84 55.14 50.72 55.83 53.54 - 2.29 -4.10 ไม่มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร์ 86 84 26.73 25.42 29.18 22.86 - 6.32 -21.66 ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาไทย 86 84 30.07 30.71 36.27 28.18 - 8.09 -22.30 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 86 84 33.25 28.73 29.05 29.59 0.54 1.86 มีพัฒนาการแต่ 
ไม่ถึงร้อยละ 3          

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใ้ส่เคร่ืองหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ให้ใส่เคร่ืองหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 

 
 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน   
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
 ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

 

แปลผล 
พัฒนาการเทียบกับ

ร้อยละ 3 
(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร ์   42.21 49.63 39.35 44.74 +5.39 13.70 มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร์   25.41 15.43 20.55 21.30 +0.75 3.65 มีพัฒนาการ 
ภาษาไทย   29.20 26.75 27.44 31.65 +4.21 15.34 มีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ   35.70 30.78 31.61 36.80 +5.19 16.42 มีพัฒนาการ 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

  29.20 23.64 21.40 24.16 +2.76 12.90 มีพัฒนาการ 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใ้ส่เคร่ืองหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ให้ใส่เคร่ืองหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ 
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จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 

   

 ระดับประถมศึกษา 

 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/

รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ี
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

 
ร้อย
ละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ีมี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ี
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

 
ร้อย
ละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ีมี
ผลระดับ 3 
ขึ้นไป 

 
ร้อย
ละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ีมี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

 
ร้อย
ละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ีมี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

 
ร้อย
ละ 

ภาษาไทย 35 28 80 26 20 77 25 25 100 35 32 91 56 51 91 34 30 88 

คณิตศาสตร ์ 35 33 94 26 16 62 25 22 88 35 32 91 56 37 66 34 28 82 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

35 33 94 26 26 100 25 11 44 35 9 26 56 16 29 34 16 47 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

35 35 100 26 23 88 25 25 100 35 35 100 56 23 41 34 21 62 

ประวัตศิาสตร ์ 35 35 100 26 26 100 25 25 100 35 35 100 56 56 100 34 14 41 
สุขศึกษาและ 35 35 100 26 3 12 25 25 100 35 35 100 56 43 77 34 32 94 
ศิลปะ 35 34 97 26 25 96 25 25 100 35 22 63 56 37 66 34 26 76 
การงานอาชีพ 35 26 74 26 17 65 25 22 88 35 14 40 56 55 98 34 30 88 
ภาษาต่างประเทศ 35 30 86 26 17 65 25 14 56 35 15 43 56 20 36 34 11 32 

รายวิชาเพิ่มเติม
.... 

 

ภาษาจีน 35 32 91 17 17 100 35 22 63 35 17 49 35 19 54 35 25 71 

หน้าที่พลเมือง 35 35 100 25 17 68 35 25 71 35 18 51 35 20 57 35 21 60 
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          ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู/้รายวิชา 

ระดับผลการเรียน  (ภาคเรียนที่ 2) 
ม.1 ม.2 ม.3 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน
ท่ีมีผลระดับ 3 

ขึ้นไป 
ร้อยละ จ านวน

นักเรียน 
จ านวนนักเรียนท่ี
มีผลระดับ 3ขึ้นไป ร้อยละ จ านวน

นักเรียน 
จ านวนนักเรียนท่ี
มีผลระดับ 3ขึ้นไป ร้อยละ 

ภาษาไทย 146 60 41.10 133 54 40.60 84 10 11.90 
คณิตศาสตร ์ 146 40 27.40 133 23 17.29 84 2 2.38 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 146 28 19.18 133 22 16.54 84 12 14.29 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

146 29 19.86 133 106 79.70 84 41 48.81 

ประวัติศาสตร์ 146 11 7.53 133 12 9.02 84 10 11.90 
สุขศึกษาและพลศึกษา 146 112 76.71 133 116 87.22 84 76 90.48 
ศิลปะ 146 45 30.82 133 44 33.08 84 31 36.90 
การงานอาชีพ 146 98 67.12 133 116 87.22 84 64 76.19 
ภาษาต่างประเทศ 146 40 27.40 133 52 39.10 84 20 23.81 
รายวิชาอื่นเพ่ิมเติม....  
คณิตศาสตร ์ 146 52 35.6 133 13 9.77 84 0 0.00 
วิทยาการค านวณ 146 89 61.0 133 106 79.70 84 75 89.29 
ภาษาจีน 146 52 35.6 133 55 41.35 84 21 25.00 
หน้าท่ีพลเมือง 146 133 91.1 133 109 81.95 84 36 42.86 

 
         ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ระดับผลการเรียน  (ภาคเรียนที่ 2) 
ม.4 ม.5 ม.6 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน
ท่ีมีผลระดับ 3 

ขึ้นไป 
ร้อยละ จ านวน

นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ี
มีผลระดับ 3    

ขึ้นไป 
ร้อยละ จ านวน

นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ี
มีผลระดับ 3    

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 79 34 43.04 44 37 84.09 72 57 79.17 
คณิตศาสตร ์ 98 7 7.14 52 3 5.77 47 20 42.55 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 155 52 33.55 76 31 40.79 66 39 59.09 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

193 66 34.20 96 37 38.54 72 25 34.72 

สุขศึกษาและพลศึกษา 57 41 71.93 26 25 96.15 47 45 95.74 
ศิลปะ 57 20 35.09 26 17 65.38 47 14 29.79 
การงานอาชีพ 57 32 56.14 26 23 88.46 94 78 82.98 
ภาษาต่างประเทศ 120 20 16.67 70 27 38.57 119 37 31.09 
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ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
 เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

สมรรถนะ 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ 
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
สมรรถนะ  

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

 

แปลผล 
พัฒนาการเทียบกับ

ร้อยละ 3 
(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

ด้าน
คณิตศาสตร ์

(Mathematics) 

25 25 44.94 37.75 47.19 42.64 -4.55 -10.13 
 
 

ไม่มพัีฒนาการ 

ด้านภาษาไทย
(Thai Language) 

25 25 46.46 53.67 53.18 45.88 -7.3 -14.73 
 

ไม่มพัีฒนาการ 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใ้ส่เคร่ืองหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ให้ใส่เคร่ืองหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 

 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
     เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

ความสามารถ 
ด้านการอ่าน 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย   
ระดับ     

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ      
ด้านการอ่าน 

 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

 

แปลผล 
พัฒนาการเทียบกับ

ร้อยละ 3 
(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

อ่านรู้เรื่อง 17 17 72.81 59.65 57.08 76.34 +19.26 25.23 มีพัฒนาการ 
อ่านออกเสียง 17 17 68.50 55.17 26.31 73.22 +46.91 64.07 มีพัฒนาการ 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใ้ส่เคร่ืองหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ให้ใส่เคร่ืองหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
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2.5 รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ 

 

ผลงานโรงเรียน 

1. โรงเรียนเจริญราษฎร์ เป็นสถานศึกษาน าร่องการพัฒนาแนวทางหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) ประจ าปีงบประมาณ 2562 

2. โรงเรียนเจริญราษฎร์ เป็นสถานศึกษาน าร่องตามโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

3. โรงเรียนเจริญราษฎร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในพื้นท่ีภาคเหนือ เป็นสถานศึกษาน าร่องการพัฒนาแนวทางหรือ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ภายใต้โครงการ TFE        
(Teams For Education) ประจ าปีงบประมาณ 2562 

4. โรงเรียนเจริญราษฎร์  ผ่านการประเมินรอบท่ี 3 ได้รับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย ตามพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2562-2566 

ผลงานครู 

ท่ี ผลงาน/รางวัล ช่ือ – สกุล 

1 รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า  
“ OPEC AWARD ”  ประจ าปีพ.ศ.2563  

1. นางดาวรุณี            บัวบาน 

2 รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล “ ครูดีศรีสถาบัน ” 
ประจ าปีพ.ศ. 2563 

1. ผู้อ านวยการจีราพร   วุฒิการณ์ 
2. นางสาวพรศรี          กองโกย 
3. นางกุลณัฐ              เตปินตา 

3 รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล “ ครูเอกชนดีเด่น 
”ประจ าปีพ.ศ. 2563 

1. นางสาวทิพย์พาพร   จันใจวงค์                          

4 รางวัลผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ประจ าปีพ.ศ. 2562 

1. นายธานี                แก้วแกมเกตุ 

 

ผลงานนักเรียน 

1. ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 2562  ระดับชาติ (ภาคเหนือ)  ณ จังหวัดสุโขทัย   

ท่ี รายการแข่งขัน ระดับความสามารถ 

1 การแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ระดับช้ัน ม.1 – 3  

เหรียญทองแดง 

2 การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับช้ัน ป.1 – 6 เหรียญทอง 
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2.  ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ  งานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ  ประจ าปี 2563  วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2563   
    ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ท่ี รายการแข่งขัน ระดับความสามารถ 
1 การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ม.1-ม.3  เหรียญทอง 

2 การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ม.4-ม.6  เหรียญเงิน 

3 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3  เหรียญทอง 

4 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6  เหรียญทอง 

5 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6  เหรียญทองแดง 

6 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3  เหรียญทอง 

7 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3  เหรียญทอง 

8 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN ) ม.1-ม.3  เหรียญทองแดง 

3.  ผลการแข่งขันด้านกีฬา 

 

ท่ี วันท่ีแข่งขัน รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน 
1 27 – 28 เม.ย 2562 การแข่งขันว่ายน้ าผดุงราษฎร์ สปรินเตอร์  

ฉลองครบรอบ 120 ปี  รุ่นอายุ 7 ปี ชาย 
6  เหรียญทอง 
2  เหรียญเงิน 
1  เหรียญทองแดง 
ถ้วยรวมชนะเลิศท่ี 5 

2 13 ก.ค. 2562 การแข่งขันว่ายน้ าชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดแพร่ 
ประจ าปี 2562  รุ่นอายุ 7 ปี ชาย 

3  เหรียญทอง 
1  เหรียญเงิน 
1  เหรียญทองแดง 
ถ้วยรวมชนะเลิศท่ี 1 

3 สิงหาคม 2562 แข่งขันกีฬาว่ายน้ านักเรียนจังหวัดแพร่   
ปีการศึกษา 2562  รุ่นอายุ 7 ปี ชาย 

3  เหรียญทอง 
2  เหรียญทองแดง 

4 23 – 24 พ.ย. 2562 การแข่งขันว่ายน้ าวังนาคราช แชมป์เปี้ยนชิพ  จ.พะเยา 
รุ่นอายุ 7 ปี ชาย 

4  เหรียญทอง 
1  เหรียญทองแดง 

5 16 ก.พ. 2563 การแข่งขันว่ายน้ าชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดแพร่ 
ประจ าปี2563  รุ่นอายุ 8 ปี ชาย 

5  เหรียญทอง 
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 2.6 ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละป)ี 

ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 

1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด √  

2. การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า √  

3. การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning √  

4. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นข้ันตอน (Coding) √  

5. การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์

(Coding) 

√  

6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 

6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 

6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

√  

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสารและเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ √  

8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) √  

9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอื่น √  

10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ √  

 

 2.7 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 

 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ดีมาก ดี 

รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ดีมาก ดี 

รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563)   
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2.8  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
 
  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

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

 
 
3.1 ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 ระดับปฐมวัย 
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   

 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

 

จ านวน 

เด็ก

ทั้งหมด 

(คน) 

จ านวนเด็ก

ผ่านเกณฑ์

ที่โรงเรียน

ก าหนด

(คน) 

 

ผลการ

ประเมิน(ร้อย

ละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

ปฏิบัติ ไม่

ปฏิบัติ 

1 มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง         

มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ

ปลอดภัยของตนองได้ 

 

- 

 

- 

85 

 

56  96.39 ยอดเยี่ยม 

1.1 ร้อยละของเด็กมีน้ าหนัก 

ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

√    52 96.29  

1.2 ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหว

ร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้

มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 

√    50 89.28  

1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษา

สุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติ

จนเป็นนิสัย 

√    56 100  

1.4 ร้อยละของเด็กปฏิบัติตนตาม

ข้อตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย 

หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค              

สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล 

สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยง

อันตราย 

√    56 100  

 



  

 

24 

 

 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

 

จ านวน              

เด็กทั้งหมด 

(คน) 

จ านวน

เด็กผ่าน

เกณฑ์ที่

โรงเรียน

ก าหนด               

( คน ) 

ผลการ

ประเมิน 

(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน

คุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ   ไม่

ปฏิบัติ 

2 

 

มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 

ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์

ได้ 

  85 56  98.01 ยอดเยี่ยม 

2.1 ร้อยละของเด็กร่างเริงแจ่มใส          

แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม 

√    56 100  

2.2 ร้อยละของเด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ

อดทนในการรอคอย 

√    55 98.21  

2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับและพอใจ

ในความสามารถ และผลงานของ

ตนเองและผู้อื่น 

√    56 100  

2.4 ร้อยละของเด็กมีจิตส านึกและ

ค่านิยมที่ดี 

√    54 96.42  

2.5 ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจ  

กล้าพูด กล้าแสดงออก 

√    50 89.28  

2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปัน √    56 100  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

 

จ านวน 

เด็ก

ทั้งหมด 

(คน) 

จ านวนเด็ก

ผ่านเกณฑ์

ที่โรงเรียน

ก าหนด

(คน) 

 

ผลการ

ประเมิน(ร้อย

ละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

 

ปฏิบัติ 

 

ไม่

ปฏิบัติ 

 2.7 ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ รู้

หน้าท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น 

√    55 98.21  

2.8 ร้อยละของเด็กซื่อสัตย์สุจริต มี

คุณธรรม จริยธรรม ตามท่ี

สถานศึกษาก าหนด 

√    56 100  

2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุขกับ

ศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว 

√    56 100  

3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลอื

ตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของ

สังคม 

  85 56  98.50 ยอดเยี่ยม 

3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเอง

ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มี

วินัยในตนเอง 

√    56 100  

3.2 ร้อยละของเด็กประหยัดและ

พอเพียง 

√    55 98.21  

3.3 ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อมในและนอก

ห้องเรียน 

√    54 96.42  

3.4 ร้อยละของเด็กมีมารยาทตาม

วัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การ

ย้ิม ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับ

ผู้ใหญ่ ฯลฯ 

√    56 100  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

 

จ านวน 

เด็ก

ทั้งหมด 

(คน) 

จ านวนเด็ก

ผ่านเกณฑ์

ที่โรงเรียน

ก าหนด

(คน) 

 

ผลการ

ประเมิน(ร้อย

ละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

 

ปฏิบัติ 

 

ไม่

ปฏิบัติ 

 3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับหรือ

เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล 

เช่น ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐาน

ครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา 

วัฒนธรรม เป็นต้น 

√    56 100  

3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและท างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดย

ปราศจากการใช้ความรุนแรง 

√    54 96.42  

4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน 

และแสวงหาความรู้ได้ 

  85 56  95.23 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของเด็กสนทนาโต้ตอบ

และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 

√    51 91.07  

 4.2 ร้อยละของเด็กต้ังค าถามในสิ่ง

ที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และ

พยายามค้นหาค าตอบ 

√    55 98.21  

 4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและ

เล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสม

กับวัย 

√    53 94.64  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

 

จ านวน 

เด็ก

ทั้งหมด 

(คน) 

จ านวนเด็ก

ผ่านเกณฑ์

ที่โรงเรียน

ก าหนด

(คน) 

 

ผลการ

ประเมิน(ร้อย

ละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

 

ปฏิบัติ 

 

ไม่

ปฏิบัติ 

 4.4 ร้อยละของเด็กมีความสามารถ

ในการคิดรวบยอด การคิดเชิง

เหตุผลทางคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและ

สามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้ 

√    49 87.50  

 4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรค์

ผลงานตามความคิดและจินตนาการ 

เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหว

ท่าทาง การเล่นอิสระ ฯลฯ 

√    56 100  

 4.6 ร้อยละของเด็กใช้สื่อเทคโนโลยี 

เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้อง

ดิจิตอล ฯลฯ เป็นเครื่องมือในการ

เรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 

√    56 100  

5 เพ่ิมเติมประเด็นพิจารณาได้        

 5.1 …….        

              สรุปผลการประเมิน    =        ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                               จ านวนประเด็นพิจารณา  

97.03 ยอดเยี่ยม 

 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
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วิธีค านวณ 

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

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

          ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1   

1. จัดกิจกรรมด้านพัฒนาความคิดรวบยอดคิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
2. ให้เด็กทุกคนได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ 
3. ให้เด็กมีพัฒนาการเรียนดนตรี 
4. จัดให้มีคอมพิวเตอร์เพียงพอกับจ านวนของเด็กและมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 

คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ 
ไม่

ปฏิบัติ 

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับ

บริบทของท้องถ่ิน 

  85 ยอดเยี่ยม 

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น และสอดคล้องกับ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

√    

1.2 ออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่

เร่งรัดวิชาการ 

√    

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการ

เล่น และการลงมือปฏิบัติ (Active learning) 

√    
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 

คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ 
ไม่

ปฏิบัติ 

 1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความ

ต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและ

ท้องถ่ิน 

√    

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนา

หลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 

√    

2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   85 ยอดเยี่ยม 

2.1 จัดครูครบชั้นเรียน  √    

2.2 จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัด

ประสบการณ ์

√    

2.3 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรม

การศึกษาปฐมวัย 

√    

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย √    

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรม

การศึกษาปฐมวัย 

√    

3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์   85 ยอดเยี่ยม 

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามรู้ความสามารถ

ในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 

√    

3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ

ประเมินพัฒนาการเด็ก  

√    
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 

คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ 
ไม่

ปฏิบัติ 

 

 

3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการ

จัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สงัเกตและประเมินพัฒนาการเด็ก

เป็นรายบุคคล 

√  

  

3.4 ส่งเสริมใหค้รูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว √    

3.5 ส่งเสริมใหค้รูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

√    

4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย   

และเพียงพอ 

  
85 ยอดเยี่ยม 

4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ค านึงถึงความ

ปลอดภัย 

√    

4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความ

ปลอดภัย 

√    

4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เลน่

แบบร่วมมือร่วมใจ 

√    

4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ ที่

ปลอดภัยและเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจาก

ธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีการ

สืบเสาะหาความรู ้

√    

4.5 จัดห้องประกอบที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์และ

พัฒนาเด็ก 

√    
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 

คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ 
ไม่

ปฏิบัติ 

5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่การเรียนรู้เพือ่

สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

  
85 ยอดเยี่ยม 

5.1 อ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู ้

√    

5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้

สื่อในการจัดประสบการณ ์

√    

5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ ์ √    

5.4 มีการน าผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อมาใช้เป็นข้อมูล

ในการพัฒนา 

√    

5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ และ

นวัตกรรมเพ่ือการจัดประสบการณ ์

√    

6 มีระบบบริหารคุณภาพทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย

มีส่วนร่วม 

  
85 ยอดเยี่ยม 

 6.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ี

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ 

ของสถานศึกษา 

√    

 6.2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานที่

สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแผน 

√    

 6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

√    

 6.4  มีการติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล          

การประเมินตนเองประจ าปี และรายงานผลการประเมิน

ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 

√  

  

 



  

 

32 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 

คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ 
ไม่

ปฏิบัติ 

 6.5 น าผลการประเมินไปปรับปรงุและพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย                       

มีส่วนร่วม  

√  

  

7 เพิ่มเติมประเด็นพิจารณาได้     

7.1-7.5     

สรุปผลการประเมิน       =       ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 

                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

100 ยอดเยี่ยม 

 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
***  ค่าเป้าหมาย =   จ านวนข้อการปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา 

 
 
 
 

 

 

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่  2 

  1.จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม 

  2.จัดระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

 

 

 

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

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

           ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพทีไ่ด้ 
1.00 – 1.49 ระดับคุณภาพ     ก าลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคุณภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคุณภาพ      ดี 
3.50 – 4.49 ระดับคุณภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคุณภาพ      ยอดเย่ียม  
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มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

 

จ านวน 

ครู

ท้ังหมด 

(คน) 

จ านวนครู

ผ่านเกณฑ์

ท่ีโรงเรียน

ก าหนด

(คน) 

 

ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 

ปฏิบัต ิ

 

ไม่

ปฏิบัต ิ

1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี

พัฒนาการทุกด้าน อยา่งสมดุลเต็ม

ศักยภาพ 

  85 3  100  

ยอดเยี่ยม 

1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล √    3 100  

1.2 จัดท าแผนและใช้แผนการจัด

ประสบการณจ์ากการวิเคราะห์มาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร

สถานศึกษา 

√    3 100 

 

1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ครบทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์

จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดย 

ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหน่ึงเพียง

ด้านเดียว 

√    3 100 

 

2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 

เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

  85 3  100 
ยอดเยี่ยม 

 2.1 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับ

ประสบการณ์เดิม 

√    3 100 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

 

จ านวน 

ครู

ท้ังหมด 

(คน) 

จ านวนครู

ผ่านเกณฑ์

ท่ีโรงเรียน

ก าหนด

(คน) 

 

ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 

ปฏิบัต ิ

 

ไม่

ปฏิบัต ิ

 2.2  ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่าง

อิสระ ตามความต้องการความสนใจ 

ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้

ของเด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบ

จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

√    3 100 

 

2.3  เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระท า 

และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

√     
100  

3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ

และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

  85 3  
100 ยอดเยี่ยม 

3.1  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน

ห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภัย และอากาศ

ถ่ายเทสะดวก 

√    3 

100  

3.2  จัดให้มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่

ส าหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 

√    3 100 
 

3.3  จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพ

แวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การ

ดูแลต้นไม้ เป็นต้น 

√    3 100 

 

3.4  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วง

อายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้

ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ 

ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่

กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ เป็นต้น 

√    3 100  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

 

จ านวน 

ครู

ท้ังหมด 

(คน) 

จ านวนครู

ผ่านเกณฑ์

ท่ีโรงเรียน

ก าหนด

(คน) 

 

ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 

ปฏิบัต ิ

 

ไม่

ปฏิบัต ิ

4 

 

ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและ

น าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนา

เด็ก 

  85 3  

75 ยอดเยี่ยม 

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม

และกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและ

วิธีการที่หลากหลาย  

√    3 

100  

4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก

โดยผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 

√    3 
100  

4.3 น าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนา

คุณภาพเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

√    3 
100  

4.4 น าผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ 

√     

  

5 เพ่ิมเติมประเด็นพิจารณาได้        

 5.1 ………        

               สรุปผลการประเมิน    =       ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                จ านวนประเด็นพิจารณา 

85.42 ยอดเยี่ยม 

 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
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วิธีค านวณ 

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

 แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม  

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 

1. ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวให้มากยิ่งขึ้นและพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็ก                                                                                    

2. จัดครูสอนดนตรีในระดับปฐมวัย 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียน
ผ่าน

เกณฑ์ท่ี
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน
คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม ่

ปฏิบัต ิ

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        

1 มีความสามารถในการอา่น การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

       

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านในแต่ละ
ระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 
 

 76-85 
ดีเลิศ 

687 662 96.36 ยอดเย่ียม 

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียนในแต่ละ
ระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 
 

 76-85 
ดีเลิศ 

687 670 97.52 ยอดเย่ียม 

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารในแต่ละ
ระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 
 

 76-85 
ดีเลิศ 

687 677 98.54 ยอดเย่ียม 

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิดค านวณในแต่
ละดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 
 

 76-85 
ดีเลิศ 

687 639 93.01 ยอดเย่ียม 

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

 
 

      

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนในด้านความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ 

 
 

 66–75 ดี 257 248 96.50 ยอดเย่ียม 

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนในด้านความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 

 
 

 66–75 ดี 146 133 91.10 ยอดเย่ียม 

 2.3 ร้อยละของผู้เรียนในด้านความสามารถในการน า
ความรู้ไปใช ้

 
 

 66–75 ดี 285 269 94.39 ยอดเย่ียม 

 2.4 ร้อยละของผู้เรียนในด้านความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา 

  66–75 ดี 270 252 93.33 ยอดเย่ียม 

 2.5 ร้อยละของผู้เรียนในด้านความสามารถในการคิด
สร้างสรรค ์

  66–75 ดี 368 338 91.85 ยอดเย่ียม 
 

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม        

 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวม
ความรู้ได้ทั้งตัวเองและการท างานเป็นทีม 

  66–75 ดี 505 575 74.42 ดี 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียน
ผ่าน

เกณฑ์ท่ี
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

 

ผลการ
ประเมิน             
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน
คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไมป่ฏิบัต ิ

 

 3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้
และประสบการณ์มาใชใ้นการสร้างสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ 
อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน 
ผลผลิต 

  66–75 ดี 505 575 74.42 ดี 

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร 

       

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  66–75 ดี 687 624 90.82 ยอดเย่ียม 
 

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร                  
การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

  66–75 ดี 505 575 74.42 ดี 

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา        
 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตามหลักสูตร

สถานศึกษา 
  66–75 ดี 687  45.77 ก าลังพัฒนา 

 5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม 

  66–75 ดี 687  -9.28 ก าลังพัฒนา 

 5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ 

  66–75 ดี     

6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ        
 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและ 

เจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ  
  66–75 ดี 687 577 90.82 ยอดเย่ียม 

 
 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและ 

เจตคติที่ดีในการจัดการ การท างานหรืองานอาชีพ 
  66–75 ดี 687 624 90.82 ยอดเย่ียม 

 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน        

1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

       

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   

  80-89 
ดีเลิศ 

687 660 96.06 ยอดเย่ียม 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จ านวน
ผู้เรียน 
ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียน
ผ่าน

เกณฑ์ท่ี
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน
คุณภาพท่ีได้  

ปฏิบัต ิ
 

ไมป่ฏิบัต ิ
 

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

  80-89 
ดีเลิศ 

687 669 97.37 ยอดเย่ียม 
 

2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย        
 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็น

คุณค่าของความเป็นไทย  
  80-89 

ดีเลิศ 
687 676 98.39 ยอดเย่ียม 

 
2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

  80-89 
ดีเลิศ 

    

3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

       

 - ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย  เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

  80-89 
ดีเลิศ 

687 669 97.37 ยอดเย่ียม 
 

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม        
 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  

  80-89 
ดีเลิศ 

687 669 97.37 ยอดเย่ียม 
 

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่าง
มีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

  80-89 
ดีเลิศ 

687 669 97.37 ยอดเย่ียม 
 

                สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                        จ านวนประเด็นพิจารณา 

78.75 ดีเลิศ 

 
หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
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 วิธีค านวณ 

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

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

 ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1     

1. สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพโดยใช้กระบวนจัดการเรียนรู้จากงานวิจัยการยกระดับ 
            การจัดการเรียนการสอนของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย CCT-Thinking School model   
       2.  ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ 
           หลักสูตรสถานศึกษา 
      3.  พัฒนาครูให้มีความสามารถในด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอน  สนับสนุนส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือเทคโนโลยี 
           ในการจัดการเรียนรู้ 
      4.  พัฒนาจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการใช้ค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน โดยใช้กระบวนการ STEM Education, 
           Tutorial , Active Learning 
      5.  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง และจัดซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนท่ีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นอกเวลาเรียน 
      6.  จัดแนวทางการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          ตามหลักสูตรสถานศึกษาและสอดคล้องกับสาระและมาตรฐาน ตามแนวTest blueprint ของข้อสอบ O-NET   
      7.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามจุดเน้นของสถานศึกษา  ได้แก่จัดห้องเรียน IEP เพื่อเพิ่มทักษะและการส่ือสาร 
          ด้านภาษาอังกฤษจากครูต่างชาติ   
      8.  สนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านวิชาการในระดับเอกชน เขตพื้นท่ี และระดับภาคอย่างต่อเนื่อง  
      9.  จัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานศึกษา ในสถานท่ีส าคัญๆ และ 
          แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน  

ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 

คุณภาพที่ได้ ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัต ิ

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา

ก าหนดชัดเจน 

  80 ยอดเยี่ยม 

1.1  ก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด 

√    

1.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง 

เชื่อมโยงกับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ

ศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

√    

1.3 ก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ ทันต่อ             

การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

√    

1.4 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

√    

1.5 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน

เผยแพร่ ต่อสาธารณชน 

√    

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   80 ยอดเยี่ยม 

 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

อย่างเป็นระบบ  

√    

 2.2  มีการน าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบ

ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 

√    

 2.3  มีการบริหารอัตราก าลงั ทรัพยากรทางการศึกษา

จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศ

ภายใน 

√    

 2.4 สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา

สถานศึกษา 

 

√    



  

 

42 

 

 

ประเด็นพิจารณา 

 

การปฏิบัติงาน 
 

ค่าเป้าหมาย 

 

ผลการประเมิน 

คุณภาพที่ได้ ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัต ิ

 2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย           

มีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วม

รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

√  

  

3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบ

ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  80 ยอดเยี่ยม 

 3.1  บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในด้านการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

√    

 3.2  บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในด้านการ

พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน ท่ี

สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และ

ท้องถ่ิน 

√    

 3.3  บริหารจัดการเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่

เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  

√    

 3.4  ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการ

จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

√    

 3.5  สถานศึกษามีการปรับปรงุ และพัฒนาหลักสูตรให้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

√    

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ 

  80 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มคีวาม

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

√    

 4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ √    

 4.3 น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการ

พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

√    
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน  

ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 

คุณภาพที่ได้ ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัต ิ

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู 

บุคลากร ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

√  
  

 4.5  ถอดบทเรียนเพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็น

แบบอย่างที่ดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

√    

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ

การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  80 ยอดเยี่ยม 

 5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน              

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 

√    

 5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน 

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 

√    

 5.3  จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

√    

 5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอ้ือต่อการจัดการ

เรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

√    

 5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัด

สภาพแวดล้อมตามศักยภาพของผู้เรียน 

√    

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน          

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

  80 ยอดเยี่ยม 

 6.1  ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ                  

ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

√    

 6.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา 

√    
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 

คุณภาพที่ได้ ปฏิบัต ิ
ไม ่

ปฏิบัต ิ

 6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา 

√  

  

 6.4  ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ

บริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ

สภาพของสถานศึกษา 

√    

 6.5  ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริการจัดการ

และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา 

 

√    

   สรุปผลการประเมิน       =      ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 

                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

100 ยอดเยี่ยม 

 
 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

45 
***  ค่าเป้าหมาย =   จ านวนข้อการปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา 

 
 
 
 

 

 

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2   

1. จัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนฉบับท่ี 7  ปีการศึกษา  2563  - 2565   โดยวิเคราะห์ถึงจุดเด่น  จุดควรพัฒนาและแนว

ทางแก้ไข มาจัดท าเป็นวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และกลยุทธ์ของโรงเรียน 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

3. ส่งเสริมพัฒนางานวิชาการให้มีคุณภาพท่ีสูงขึ้น เป็นท่ียอมรับของหน่วยงานในสถานศึกษา และชุมชน พร้อมท้ังสร้าง

เครือข่ายในการจัดการศึกษา การสร้างทางเลือก และความหลากหลายในหลักสูตรการจัดการศึกษา 

4. ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความเช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพ โดยการเข้าอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานในสถานท่ีท่ีเกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรยีน 

5. ส่งเสริมพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  สะอาด  สะดวก  ปลอดภัย 

6. ส่งเสริมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ โดยการขยายจุด

สัญญาณ Internet ความเร็วสูง ให้พร้อมใช้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

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

           ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพทีไ่ด้ 
1.00  – 1.49 ระดับคุณภาพ     ก าลังพัฒนา 

1.50  – 2.49 ระดับคุณภาพ     ปานกลาง 

2.50  – 3.49 ระดับคุณภาพ      ดี 
3.50  – 4.49 ระดับคุณภาพ      ดีเลิศ 
4.50  – 5.00 ระดับคุณภาพ      ยอดเย่ียม  
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ    
 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน ครู
ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์             
ท่ีโรงเรียน

ก าหนด(คน) 

 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 
ปฏิบัต ิ

 
ไม ่

ปฏิบัต ิ

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

   
80 

 
31 

 
31 

 
100 

 
ยอดเยี่ยม 

 
1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง 

 
 

    
31 

100  

1.2  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัด
กิจกรรมได้จริง 

    31 100  

1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้
ที่มีความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ  

  
 

  - -  

1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองคค์วามรู้ และน าเสนอ
ผลงาน 

    31 100  

1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

    31 100  

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้

  80 31 26 83.87 ดีเลิศ 

2.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ 

    26 83.87  

2.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
การจัดการเรียนรู ้

    22 70.96  

2.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

    31 100  

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   80 31 31 100  

3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้น
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  

 
 

   31 100  

3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ให้เด็ก
รักครู ครรูักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะ                
เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
 

   31 100  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

 

ผลการประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 
ปฏิบัต ิ

 
ไม ่

ปฏิบัต ิ

4 
 

ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็น
ระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 

  80 31 26 83.87 ดีเลิศ 

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

       

4.2 มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ
วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 

 
 

      

4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วน
เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล 

       

4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือ
น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 

       

5 
 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

  80 31 24 80.00 ดีเลิศ 

5.1 และผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนรู ้

       

5.2 น าข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ
ตนเอง 

       

                     สรปุผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                จ านวนประเด็นพิจารณา 

89.70 ดีเลิศ  

 
หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
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วิธีค านวณ 
*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จ านวนครูผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด  
                                                                    จ านวนครูท้ังหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม  

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3    

1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกทักษะการคิดอย่างสม่ าเสมอ 
2. ใช้รูปแบบการสอนตามรูปแบบ CCT Thinking School model พัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
3. วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4. ครูผู้สอนใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
5. พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )  ทุกระดับให้มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับชาติและผ่านเกณฑ์                  

ร้อยละ 50    
6. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้มีคะแนนสูงกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
7. การน าผลการวิจัยในช้ันเรียนไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
8. ส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้ 
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3.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 
 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  ยอดเยี่ยม 

1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได้ ยอดเย่ียม  

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเย่ียม  

3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเย่ียม  

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ดีเลิศ  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกบับริบทขอท้องถ่ิน ยอดเย่ียม  

2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเย่ียม  

3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเย่ียม  

4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเย่ียม  

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ยอดเย่ียม  

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝา่ยมีส่วนร่วม ยอดเย่ียม  

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ยอดเยี่ยม 

1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเย่ียม  

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏบิัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ  

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเย่ียม  
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มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ  

มาตรฐานที่.... 

 

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย 

กรณีที่  1 ให้ใช้ฐานนิยม (Mode)  ให้ระดับคุณภาพในภาพรวม 

กรณีที่ 2 หากไม่มีฐานนิยม (Mode)  เช่น ดี  ดีเลิศ  ยอดเย่ียม ให้ใช้ ค่ากลาง ของระดับคุณภาพ 

ในที่น้ี คือ ดีเลิศ 

 ยอดเยี่ยม 

3.3   จุดเด่น 
ระดับปฐมวัย 

 

คุณภาพของเด็ก 
1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 
3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
4. เด็กมีลักษณะท่ีดีในการด าเนินชีวิตและมีคุณธรรม จริยธรรมแบบวิถีคริสต์ 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. มีการท างานเป็นทีม 
2. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. ปลูกฝังเด็กให้มีวินัย มีเหตุผล กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีถูกต้อง 
2. ครูมีความต้ังใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ี ขยัน อดทน เสียสละ 
3. จัดประสบการณ์ให้เด็กปฏิสัมพันธ์กับส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและอยู่ในวิถีชีวิตของเด็กสอดคล้อง 

กับบริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีแวดล้อมเด็ก 
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3.4 จุดควรพัฒนา 

 

ระดับปฐมวัย 

 

        คุณภาพของเด็ก 
1.  จัดกิจกรรมด้านพัฒนาความคิดรวบยอด  คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
2. ฝึกทักษะในการตั้งค าถาม , เล่าเรื่องราวและซักถามในส่ิงท่ีต้องการเรียนรู้ 
3. จัดกิจกรรมให้เด็กท างานร่วมกับผู้อื่น เล่นและรู้จักช่วยเหลือแบ่งปันและปฏิบัติตนตามกฎกติการ่วมกันให้มากขึ้น 

        กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.   พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ีส่ิงอ านวยความสะดวกห้องปฏิบัติการเพื่อน าไปสู่การพัฒนาเด็กทุกด้าน 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                           

มีการปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด ( Thinking  School )  โดยการจัด
ประชุมเข้าปฏิบัติการ / อบรม / สัมมนาและศึกษาดูงาน 

       การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. เน้นให้เด็กมีความรับผิดชอบในการท างานให้มากขึ้น ครูควรจัดกิจกรรมท่ีน่าสนใจและหลากหลาย  ประยุกต์ใช้

ส่ือเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ  ให้เหมาะสมกับหน่วยการเรียนรู้ ฝึกให้เด็กเป็นคนช่างสังเกต รู้จักแก้ปัญหา 
               ฝึกให้เด็กกล้าพูด  กล้าแสดงออกมีความมั่นใจในตนเองมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการเป็นของตนเอง 

 
 

3.5 แนวทางพัฒนา 

 

             ระดับปฐมวัย 

 
 

    1. จัดกิจกรรมด้านพัฒนาความคิดรวบยอด  คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
2. พัฒนาการเรียนการสอนดนตรีในเด็กระดับอนุบาลให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และด้าน    

สติปัญญา จึงมีความจ าเป็นต้องมีครูท่ีมีความรู้ ความสามารถในการสอนดนตรีโดยตรง 
3. ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างสถานศึกษาและครอบครัวให้มากยิ่งขึ้น 
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา     ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน   ดีเลิศ 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ยอดเยี่ยม  
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
   ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม  

3. มีความสามารถในกาสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม  
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร   ดีเลิศ  
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ก าลังพัฒนา  
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ยอดเยี่ยม  
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอดเยี่ยม  
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ยอดเยี่ยม  
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม  
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม  
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม  

4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม  
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    ดีเลิศ 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน  
    ชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม  

2. ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้   ดีเลิศ  
3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก   ดีเลิศ  
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน   ดีเลิศ  
5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้    ดีเลิศ  

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน    ดีเลิศ 
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3.6 จุดเด่น 
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 คุณภาพของผู้เรียน 
           1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีในการด าเนินชีวิตและมีคุณธรรม จริยธรรม แบบวิถีคริสต์ 
           2. ยอมรับในการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างของความเช่ือเรื่องศาสนา มีแนวทางการด าเนินชีวิตบนพื้นฐาน 

พระคัมภีร์   
           3. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รักการออกก าลังกาย มีสมรรถภาพทางกาย และน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
           4. มีผลงานด้านกีฬาฟุตซอล ว่ายน้ า  มีระเบียบวินัยและเป็นท่ีช่ืนชมและยอมรับของชุมชน และผู้เรียนมีทักษะ  
             ด้านอาชีพ  
           5. ครูมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนน้ทักษะกระบวนการคิด   
               โดยใช้กระบวนการ STEM  Education , Tutorial , Active Learning , กระบวนการสอนคิด ได้ลงมือปฏิบัติ 
                  จริง  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

    กระบวนการบริหารและการจัดการ        
1. มีผลการด าเนินงานท่ีเป็นเชิงประจักษ์  ได้แก่ โรงเรียนก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ

ความต้องการของโรงเรียน ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
2. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 

3. มีการพัฒนาครูให้มีความรู้  ความเช่ียวชาญ 

4. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพอาคารเรียน สถานท่ีต่าง ๆ ภายในโรงเรียนให้มีความพร้อม สะอาด เป็นระเบียบ 

เรียบร้อย 

5. ผู้บริหารมีสัมพันธภาพท่ีดีกับชุมชนและมีการแสวงหาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจากชุมชน 

6. มีการจัดอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนในเรื่องของเทคโนโลยีเพียงพอกับจ านวนนักเรียน  มีการจัดการเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย 

    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    

1. ครูผู้สอนมีความต้ังใจในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการคิด

ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. ผู้เรียนแสวงความรู้จากส่ือ  เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม

ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
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3. มีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน โดย ผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.7  แนวทางพัฒนา 

      ระดับขั้นพื้นฐาน     

1. พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )  ทุกระดับให้มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับชาติ                         

และผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 

2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนให้สูงขึ้นทุกรายวิชา 

3. พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนตามระดับช้ันท่ีก าหนด 

4. พัฒนาครูให้สามารถประยุกต์ใช้ส่ือเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ  ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในการ 

แสวงหาความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. มุ่งพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการส่งเสริมทักษะอาชีพ เช่น หลักสูตรทวิภาคี ผู้เรียน 

ส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถท างานได้ทันที และมีรายได้ระหว่างเรียน 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก   ก 

มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก   ค 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรยีนพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก   ง 

ผลการประเมินภายนอกรอบสาม 
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