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ค าน า 

 

 โรงเรียนชินวร  ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  รอบแรกในปกีารศึกษา 2547 ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  รอบสองในปีการศึกษา 2551 และ
ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)  รอบสามในปกีารศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2558 โรงเรียนไดร้ับการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษาทีม่ีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  คณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนมีการพัฒนาปรบัปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง  และมุง่มั่นที่จะพฒันาโรงเรียนเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  รอบที่ 4 
และเพือ่ใหส้อดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 48 ที่ว่า  ให้สถานศึกษามี
การจัดท ารายงานประจ าปเีสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา 
 ด้วยเหตุน้ี  โรงเรียนชินวรจงึได้จัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี 2560 โดย
น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการประเมิน  วิเคราะห์ สรุปผล และจากเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง  ทั้งทีเ่ป็นจุดเด่น และแนวทาง
ในการพัฒนาที่ต้องปรบัปรุงใหบุ้คลากรภายในสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และผูเ้กี่ยวข้อง
ทราบ   
 เอกสารฉบบันี้ได้รบัความร่วมมือจากบุคลากรผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมด าเนินงานส าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยดี 
หากมีข้อเสนอแนะประการใดโปรดให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาโรงเรียนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง 
 

 
คณะกรรมการผู้จัดท า 

เมษายน  2560 
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ส่วนท่ี 1  ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 

1.1 ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือโรงเรียนชินวร รหัส  1110100427  ที่ตั้ง 24/5 แขวงคลองกุ่ม เขต บงึกุ่ม จงัหวัดกรุงเทพมหานคร 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการศึกษาเอกชนโทร0-2377-9889  โทรสาร 0-2374-5097e-mail : 

chinavorn.@gmail.com  website www.chinavorn.ac.th   ได้รับอนุญาตจัดต้ัง เมือ่ปี พ.ศ. 2528 

เปิดสอนระดบัช้ัน ประถมศกึษาปีที่ 1  ถึงระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 เนื้อที่5 ไร่200  ตารางวา  เขตพื้นที่

บริการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร  

 

1.2   แนวทางการจัดการศึกษา 
ปรัชญา 

“ความรู้  คู่  ความดี” 

  ความรู้ หมายถึง   การเรียนรูจ้ากประสบการณ์ด้วยตนเอง 

  ความด ี หมายถึง   การกระท าหรือประพฤติสิ่งที่ถูกต้อง 

 

วิสัยทัศน์   (VISION) 

 ภายในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนชินวรพฒันาสู่มาตรฐานการศึกษา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี  

นวัตกรรมน าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

พันธกิจ(MISSION) 

 1) พัฒนาผูเ้รียนมสีุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

 2) พัฒนาผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 3) พัฒนาผูเ้รียนมทีักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 

 4) พัฒนาผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์   ตัดสินใจแก้ปัญหาได้

อย่างมีสตสิมเหตผุล 

 5) พัฒนาผูเ้รียนมีความรู้และทักษะทีจ่ าเป็นตามหลักสูตร 
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 6) พัฒนาผูเ้รียนมทีักษะในการท างาน  รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติ

ที่ดีต่ออาชีพสจุริต 

 7) พัฒนาครูปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล 

 8) พัฒนาผูบ้รหิารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 9) พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษา  และผูป้กครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 10) พัฒนาสถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพฒันาคุณภาพ

ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 11) พัฒนาสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่สง่เสรมิใหผู้้เรียนพฒันาเต็ม

ศักยภาพ 

 12)พัฒนาสถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 13) พัฒนาสถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนบัสนุน  ใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 14) พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลเุป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรชัญา  และจุดเน้นที่ก าหนดข้ึน 

 15) พัฒนาการจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาและ

ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

 16) พัฒนาผู้เรียนมมีารยาทงามตามแบบไทย 

 17) พัฒนาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และจัดบรรยากาศใหเ้อือ้ต่อการเรียนรู้ 

 18)  พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

 

เป้าหมาย   (GOAL) 

1) ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมสีุนทรียภาพ 

 2) ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พงึประสงค์ 

 3) ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์   ตัดสินใจแก้ปญัหาได้อย่างมี

สติสมเหตผุล 

 5) ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลกัสูตร 

 6) ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่อ

อาชีพสุจริต 

 7) ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
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 8) ผู้บรหิารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล 

 9) คณะกรรมการสถานศึกษา  และ   ผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 

ประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผล 

 10) สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

อย่างรอบด้าน 

 11) สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมใหผู้้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ 

 12) สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 13) สถานศึกษามีการ สร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน   ให้สถานศึกษาเป็นสงัคมแหง่การเรียนรู ้

 14) สถานศึกษามีการด าเนินงานใหบ้รรลเุป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นที่ก าหนด

ข้ึน 

 15) จัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาและส่งเสริม

สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

 16) ผู้เรียนมีมารยาทงามตามแบบไทย 

 17) โรงเรียนมสีื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และจัดบรรยากาศให้เอื้อตอ่การเรียนรู้ 

 18)  โรงเรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

 

เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 

 เอกลักษณ์โรงเรียนชินวร   “คนดี ศรีชินวร” 

ความหมาย   คนดี   

 “ คนดี”  หมายถึง คนที่มีความดีคนที่มีคุณธรรม  ในที่นี้หมายถึง นักเรียนชินวร เป็นคนที่มีความ

ดี  มีคุณธรรม  โดยประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทดี  มนี้ าใจด้วยความเต็มใจ อย่างต่อเนื่อง  ทุกทีทุ่ก

เวลาที่มโีอกาส 

ใจความโดยสรปุ 

คนดี ศรีชินวร 

 นักเรียนชินวรมีความประพฤติที่สุภาพเรียบร้อย เป็นที่น่าพอใจ ในเรื่องของการท าความเคารพ 

การเดิน การนั่ง การรับประทานอาหาร และการสนทนา อีกทั้งเป็นผูม้ีจิตใจเอื้อเฟื้อเผือ่แผ่ ชอบช่วยเหลือ

ผู้อื่น ด้วยความเต็มใจ ทุกทีทุ่กเวลาที่มโีอกาสอย่างต่อเนื่อง  
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 อัตลักษณ์ของนักเรียน“มารยาทดี มีน้้าใจ” 

ความหมาย ความดี 

 “ความด”ี หมายถึง อาการ หรือลักษณะทีเ่ป็นไปในทางที่ตอ้งการ น่าพอใจ เรียบรอ้ย ในที่นี้ 

หมายถึงนักเรียนชินวร มีมารยาทดี มีน้ าใจ 

ความหมาย มารยาท  

 “มารยาท” หมายถึงกิริยา วาจาทีสุ่ภาพเรียบร้อย ที่บุคคลพงึปฏิบัติในสงัคมโดยมรีะเบียบแบบ

แผนอันเหมาะสมตามกาลเทศะ 

ความหมาย น้ าใจ 

 “น้ าใจ” หมายถึง ใจจริง นิสัยใจคอ การมีใจเอื้อเฟือ้เผื่อแผ่ 

ใจความโดยสรปุ 

 การมีมารยาทด ี

  นักเรียนชินวรประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ต้องการ น่าพอใจ เรียบร้อย ในเรื่องของ การ

ท าความเคารพ การเดิน การนั่ง การรบัประทานอาหาร และการสนทนา    

 การมีน้ าใจ 

นักเรียนชินวรชอบช่วยเหลอืผู้อื่น เสียสละและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 

  1.3   ข้อมูลบุคลากร 

จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในต าแหน่ง 

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน)  

รวม 
ระดับการศึกษา (คน) ประสบการณ์ 

ในต าแหน่ง(เฉลี่ย) 
(ปี) 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก 

ผู้รบัใบอนญุาตและผู้อ านวยการ - 1 1 - - 1 - 32 
ผู้จัดการ - 1 1 - - 1 - 9 
รองผู้อ านวยการ 1 3 4 - 2 2 - 30 
ครู (บรรจ)ุ 4 17 21 - 20 1 - 22 
ครูพิเศษ/ครผูู้ช่วย (ไม่บรรจุ) - 3 3 2 1 - - 23 
ครูต่างประเทศ 2 3 5 - 5 - - 8 
บุคลากรทางการศึกษา 1 2 3 1 2 - - 26 
นักการภารโรง 1 10 11 11 - - - 18 
คนขับรถ 2 - 2 2 - - - 7 
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ยามรักษาความปลอดภัย 1 1 2 2 - - - 1 
รวม 12 41 53 18 30 5 - 18 

 
-จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  25  คน คิดเป็นร้อยละ  89.29 
-จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  3  คน คิดเป็นร้อยละ  10.71  
-สาขาที่ขาดแคลนครูวิชาไม่มี   จ านวน   ไม่มี    คน 
 

  1.4   ข้อมูลนักเรียน 
1) จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับช้ันเรียน เพศ  

จ านวนนักเรียน 

ระดับช้ัน 
เพศ 

รวม(คน) 
ชาย หญิง 

อนุบาล 1 27 20 47 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 35 37 72 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 40 27 67 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 28 29 57 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 38 35 73 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 5 23 24 47 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 42 38 80 
รวม 233 210 443 

2) จ านวนนักเรียนลักษณะพเิศษ จ าแนกตามคุณลักษณะ 

ระดับช้ัน 
คุณลักษณะ 

พิการ ด้อยโอกาส ความสามารถพเิศษ 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 - - - 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 - - - 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 - - - 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 - - - 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 5 - - - 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 - - - 
รวม - - - 
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3)   จ านวนนักเรียนในแต่ละระดับช้ันเรียนทีผ่่าน/ไมผ่่าน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน การ

เขียน การคิดค านวณ  
 

ระดับช้ัน จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดบัคุณภาพ 
การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 73 100 - - - 
ประถมศึกษาปีที ่2 65 95.38 4.62 - - 
ประถมศึกษาปีที ่3 59 100 - - - 
ประถมศึกษาปีที ่4 73 97.26 2.74 - - 
ประถมศึกษาปีที ่5 47 100 - - - 
ประถมศึกษาปีที ่6 79 100 - - - 

รวม 396 592.64 7.36 - - 
เฉลี่ย  98.77 1.23 - - 

  
 
  
4) จ านวนนักเรียนในแตล่ะระดับช้ันเรียนทีผ่่าน/ไม่ผ่าน การประเมิน คุณลักษณะอันพงึประสงค์  

 
ระดับช้ัน จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดบัคุณภาพ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 73 100 - - - 
ประถมศึกษาปีที ่2 65 100 - - - 
ประถมศึกษาปีที ่3 59 100 - - - 
ประถมศึกษาปีที ่4 73 100 - - - 
ประถมศึกษาปีที ่5 47 100 - - - 
ประถมศึกษาปีที ่6 79 100 - - - 

รวม 396 600 - - - 
เฉลี่ย  100 - - - 
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5)   จ านวนนักเรียนในแต่ละระดับช้ันเรียนทีผ่่าน/ไมผ่่าน การประเมินกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับช้ัน จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 73 100 - 
ประถมศึกษาปีที ่2 65 100 - 
ประถมศึกษาปีที ่3 59 100 - 
ประถมศึกษาปีที ่4 73 100 - 
ประถมศึกษาปีที ่5 47 100 - 
ประถมศึกษาปีที ่6 79 100 - 

รวม 396 600 - 
เฉลี่ย  100 - 

 
 
 

6)   จ านวนนักเรียนในแต่ละระดับช้ันเรียนทีผ่่าน/ไมผ่่าน การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5
ด้าน 
 

ระดับช้ัน การสือ่สาร การคิด การแก้ปญัหา ทักษะชีวิต การใช้
เทคโนโลย ี

สรปุ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 
ประถมศึกษาปีที ่2 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 
ประถมศึกษาปีที ่3 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 
ประถมศึกษาปีที ่4 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 
ประถมศึกษาปีที ่5 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 
ประถมศึกษาปีที ่6 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 

เฉลี่ย 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 
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7) จ านวนนักเรียนในแตล่ะระดับช้ันเรียนที่มี การประเมินการมีสุขภาพตามเกณฑ์ 
 

ระดับช้ัน จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาพตามเกณฑ ์
น้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ (สมส่วน) 

สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ ์

สรปุผลการประเมิน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 73 85.51 100 92.76 
ประถมศึกษาปีที ่2 65 82.00 100 91.00 
ประถมศึกษาปีที ่3 59 83.16 100 91.58 
ประถมศึกษาปีที ่4 73 94.44 100 97.22 
ประถมศึกษาปีที ่5 47 53.10 100 76.55 
ประถมศึกษาปีที ่6 79 92.32 100 96.16 

เฉลี่ย  81.76 100 90.88 
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8) ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรูร้ะดับช้ันป.1-ป.6ปีการศึกษา  2560 

ตารางผลสมัฤทธิ์การเรียนคิดเป็นเกรดเฉลี่ยตามกลุม่สาระการเรียนรู้ 

ปลายปีปีการศึกษา  2560 

                          
ระดับชั้น ภาษาไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติ สุข

ศึกษา 
ศิลปะ การงาน อังกฤษ อังกฤษ

เพ่ิมเติม 
หน้าท่ี

พลเมือง 
คะแนน
เฉลี่ย 

ป.1 (73) คน 3.79 3.68 3.53 3.87 3.78 3.82 3.89 3.80 3.64 3.53 3.91 3.75 

ป.2 (65) คน 3.79 3.77 3.59 3.82 3.76 3.78 3.84 3.95 3.73 3.66 3.88 3.78 

ป.3 (59) คน 3.86 3.80 3.58 3.78 3.60 3.96 3.67 3.91 3.64 3.54 3.87 3.75 

เกรดเฉลี่ยชั้น ป.1-3 3.81 3.75 3.57 3.82 3.71 3.85 3.80 3.89 3.67 3.58 3.89 3.76 

ป.4 (73) คน 3.82 3.58 3.47 3.36 3.54 3.97 3.52 3.90 3.69 3.48 3.91 3.66 

ป.5 (47) คน 3.74 3.33 3.43 3.49 3.56 3.97 3.46 3.92 3.88 3.71 3.96 3.68 

ป.6 (79) คน 3.52 3.36 3.43 3.45 3.38 3.72 3.49 3.90 3.76 3.73 3.96 3.61 

เกรดเฉลี่ยชั้น ป.4-6 3.69 3.42 3.44 3.43 3.49 3.89 3.49 3.91 3.78 3.64 3.94 3.65 

เกรดเฉลี่ยโรงเรยีน 3.75 3.59 3.51 3.63 3.60 3.87 3.65 3.90 3.72 3.61 3.92 3.70 

             

 
จากตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นเกรดเฉลี่ยตามกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่านักเรียน 

 
โรงเรียนชินวรมีเกรดเฉลี่ย  3.70 
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ตารางผลสมัฤทธิ์การเรียนคิดเป็นร้อยละเฉลี่ยตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ปลายปีปีการศึกษา  2560 

             ระดับชั้น ภาษาไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติ สุข
ศึกษา 

ศิลปะ การงาน อังกฤษ อังกฤษ
เพ่ิมเติม 

หน้าท่ี
พลเมือง 

คะแนน
เฉลี่ย 

ป.1 (73) คน 83.91 81.23 77.98 82.77 81.78 84.66 84.49 84.18 80.99 80.17 84.48 82.42 

ป.2 (65) คน 84.97 85.40 79.55 83.41 81.55 83.37 84.17 85.94 84.39 82.85 84.35 83.63 

ป.3 (59) คน 84.74 83.88 80.83 82.82 80.49 87.14 81.09 85.91 82.50 81.92 83.71 83.18 

ร้อยละเฉลีย่ชั้น ป.1-3 84.54 83.50 79.45 83.00 81.27 85.06 83.25 85.34 82.63 81.65 84.18 83.08 

ป.4 (73) คน 83.07 81.32 78.23 76.53 76.02 87.47 78.66 93.58 83.49 80.08 83.14 81.96 

ป.5 (47) คน 82.31 76.05 76.01 76.74 77.77 88.17 79.68 86.84 84.79 80.97 85.32 81.33 

ป.6 (79) คน 78.75 77.30 77.47 77.09 76.95 81.91 78.08 85.31 83.22 82.03 84.95 80.28 

ร้อยละเฉลีย่ชั้น ป.4-6 81.38 78.22 77.24 76.79 76.91 85.85 78.81 88.58 83.83 81.03 84.47 81.19 

ร้อยละเฉลีย่โรงเรียน 82.96 80.86 78.35 79.89 79.09 85.45 81.03 86.96 83.23 81.34 84.33 82.14 

 
                      

 

 
จากตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโรงเรียนชินวรมีผลสัมฤทธิ์คิดเป็นร้อยละเฉลี่ยตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

 

 

อยู่ในระดับดีมากมีร้อยละเฉลีย่เป็นร้อยละ   82.14 
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ตารางผลสมัฤทธิ์การเรียนจ้านวนนักเรียนท่ีได้เกรด 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ปลายปีปีการศึกษา  2560 

                          
ระดับชั้น ภาษาไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติ สุข

ศึกษา 
ศิลปะ การงาน อังกฤษ อังกฤษ

เพ่ิมเติม 
หน้าท่ี

พลเมือง 
คะแนน
เฉลี่ย 

ป.1 (73) คน 95.89 91.78 90.41 97.26 94.52 98.63 100.00 93.15 90.41 87.67 100.00 94.52 

ป.2 (65) คน 96.92 95.38 92.31 96.92 95.38 98.46 100.00 100.00 95.38 90.77 100.00 96.50 

ป.3 (59) คน 100.00 98.31 86.44 98.31 89.83 100.00 91.52 100.00 96.61 84.75 100.00 95.07 

ร้อยละเฉลีย่ชั้น ป.1-3 97.60 95.16 89.72 97.50 93.24 99.03 97.17 97.72 94.13 87.73 100.00 95.36 

ป.4 (73) คน 97.26 87.67 83.56 78.08 86.30 100.00 86.31 97.26 91.78 80.82 100.00 89.91 

ป.5 (47) คน 95.74 72.34 91.48 85.10 93.61 100.00 85.10 100.00 100.00 97.87 100.00 92.84 

ป.6 (79) คน 88.61 83.54 84.81 82.28 88.61 93.61 92.41 100.00 100.00 100.00 100.00 92.17 

ร้อยละเฉลีย่ชั้น ป.4-6 93.87 81.18 86.62 81.82 89.51 97.87 94.15 99.09 97.26 92.90 100.00 92.21 

ร้อยละเฉลีย่โรงเรียน 95.74 88.17 88.17 89.66 91.38 98.45 95.66 98.40 95.70 90.31 100.00 93.78 

                       

 
จากตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ้านวนนักเรียนท่ีได้เกรด 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละตามกลุม่สาระการเรียนรู้พบว่านักเรียน 

 
โรงเรียนชินวรมีจ้านวนนักเรียนท่ีได้เกรด 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ   93.78               (เกณฑ์โรงเรียนไม่ต่้ากว่าร้อยละ 75) 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก้าหนดคือ รายวิชา คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5   
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 1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

   ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีที6่จ าแนกตามรายวิชา 
 

รายวิชา จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดบั 

ปรับปรงุ พอใช้ ดี 

ภาษาไทย 79 56.81 13.36 - 58.23  41.77 

คณิตศาสตร์ 79 54.68 20.72 5.06  56.96  37.97 

วิทยาศาสตร ์ 79 46.06 12.26  8.86  82.28 8.86 

ภาษาอังกฤษ 79 54.94 22.55 5.06  51.90  43.04 

 

หมายเหตุ 1.) จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดูจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติ 

  ข้ันพื้นฐาน ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา 

 2.) จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดบั ปรบัปรุง พอใช้ ดี ให้ดูจากรายงานผลการทดสอบ 

 ระดับชาติข้ันพื้นฐาน  ผลการทดสอบO-Net รายบุคคล โดยใช้เกณฑ์ดังนี ้

  1. ปรับปรงุ ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง 0.00– 1.00 

  2. พอใช้ ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง 1.50– 2.50 

  3. ดี ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง 3.00– 4.00 

  
  1.6 รางวัลท่ีโรงเรียนได้รับ 
  -ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ (ระดับประถมศึกษาตอนต้น)งานสปัดาหเ์ผยแพร่ 
พระพุทธศาสนา เนื่องในงานเทศกาลวันมาฆบูชา พ.ศ.2560 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
รายช่ือนักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรมด.ญ.พทิยาภรณ์ ผาธรรมชาติด.ญ.จริชยา วงศ์สมบัติ 
ด.ญ.ชลนาถ ชุ่ยหิรญัด.ญ.กฤตธีรา เมืองดีด.ญ.ณัฏฐณิชา วันดีวงศ์ 

-ชนะเลิศอันดับที่ 2  ด.ญ.ณัฐนรี  พิทักษ์ธรรม ป.6/3  ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ าI LOVE DAD  ณ 
ศูนย์กีฬาส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560  รุ่น 12 ปีหญิง ฟรีสไตล์ 50 เมตร
ฟรีสไตล์ 25 เมตรกรรเชียง 25 เมตรผีเสื้อ 25 เมตรและ กบ 25 เมตร 
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-รางวัลชมเชยล าดับที่ 2 ได้โล่และเกียรติบัตร  การแข่งขัน ประกวดมารยาทไทย ระดับประถมศึกษา ป.1-
6 (โรงเรียนพทุธศาสนาวันอาทิตย์)ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย รุ่นที่ 57 ประจ าปีการศึกษา 
2560ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่ 11 มี.ค.2561ด.ญ.ภรศศิร์  ทิมเทศ (ป.6/2) 
ด.ช.กิตติคุณ  เกษมสุข (ป.6/2) 
 -เกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน  (O-Net)  ปีการศึกษา 2559 

ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่  6 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  ระดบัเหรียญทองแดง  (วันที่ 15  มกราคม  2561) 

-นักเรียนได้คะแนนเต็ม  100คะแนน  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O – NET) ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2560จ านวน  4 คน  ดังนี้  วิชาคณิตศาสตร์  คือ  เด็กหญิงปวิชญา   การินทร์ 

วิชาภาษาอังกฤษ  คือ  เด็กชายกฤตภาส   อาริยวัฒน์   เด็กหญิงญัณฑิตา   ดีอันกอง  และเด็กหญิงพุทธิชา   วงศ์

เด่นวงศ์ 

 

1.7 แหล่งเรียนรู้ 

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใน/นอกโรงเรียน จ านวนการเข้าใช้หอ้งสมุดของผู้เรียนเฉลี่ยต่อปีการศึกษา ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินปราชญ์ชาวบ้าน 
  -แหล่งเรียนรู้ภายในได้แก่   สระว่ายน้ าสนามเด็กเล่นสนามฟุตบอลสนามหน้าเสาธง   มุมหนังสือ   ห้อง
คอมพิวเตอร์   ห้องวิทยาศาสตร ์ ห้องศิลปะ  ห้องนาฏศิลป/์  ดนตรีห้องคหกรรม ห้องพฤกษศาสตร์ ห้อง
คณิตศาสตร์ห้อง  SMART  CLASS  ROOM  ห้องอาเซียนห้อง INTERACTIVE   
เรือนไทยห้องสมุด 
 -แหล่งเรียนรู้ภายนอก   ได้แก่   สวนน้ าบึงกุ่ม  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจ าลอง  

กรุงเทพมหานคร   สามพรานรเิวอร์ไซด์  จังหวัดนครปฐม   สวนสัตว์ซาฟารเีวิล์ด  Snow  Town   ดรีมเวิล์ด 

สวนสยาม   วัดพิชัย   วัดบ าเพ็ญเหนอื  

       - ห้องสมุดมีขนาด  ( 8 × 18 )   =  144  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในหอ้งสมุดทัง้หมด 1,901  

เล่ม 

       - จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาทีร่ายงาน เฉลี่ย  264 คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ  66.67  

ของนักเรียนทั้งหมด 

-ภูมิปัญญาท้องถ่ินปราชญ์ชาวบ้าน 
 นางณัฐรดี   ถ่ินประชา  ให้ความรู้เรื่อง อาหารที่ผลิตจากกลว้ยสถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 
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 นางชุติพรรณ   บุณยปูชิต ให้ความรู้เรื่อง ประโยชน์ของกลว้ยสถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 

1 ครั้ง/ปี ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

 นางสุพิณ   บุตรทอง   ให้ความรู้เรื่อง การละเล่นทีท่ าจากต้นกล้วยสถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 

จ านวน  1  ครั้ง/ปี ช้ันประถมศึกษาปีที ่

 นางแก้ว   มีศรี   ให้ความรู้เรื่อง กล้วยบวดชีสถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแหง่นี้ จ านวน  1  ครั้ง/ปี ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 2 

 นายวีรพงษ์   ช่อม่วง  ให้ความรู้เรื่อง ดอกไม้ดินหอมสถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 1 ครั้ง/

ปี ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 

 นายธิพร   พงษ์สุวรรณ  ให้ความรู้เรื่อง เทียนเจลสถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแหง่นี้ จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

ช้ันประถมศึกษาปทีี่  4 

 นาย อาคม  กฤติยานนท์ให้ความรู้เรื่องผ้าบาติก  การวาดและลงสผี้าเช็ดหน้า สถิติการให้ความรู้ใน

โรงเรียนแห่งนี้ จ านวน2 ครั้ง/ปีช้ันประถมศกึษาปีที่  5 และ 6 

 นายมนัส   อารีพงษ์  ให้ความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอน/หลักสูตร/การประเมินคุณภาพการศึกษา  

สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแหง่นี้ จ านวน มากกว่า 150  ครั้ง/ปี 

 พระอาจารย์พินิจพรมวิจิตร(สุนทรโร)ให้ความรูเ้รื่องการจัดการเรียนการสอนจริยศึกษา 

สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแหง่นี้ จ านวน 60 ครั้ง/ป ี

 วิทยากรจากสามพรานริเวอร์ไซด์  จังหวัดนครปฐม   และมคัคุเทศน์จากบริษัท ปุณยพร ทัวร์  ให้ความรู้

เกี่ยวกับ  จังหวัดนครปฐม   โดยพาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ช้ัน ป.4 – ป. 6 

 
  1.8 ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีที่ผ่านมา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 

 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษาและ หรอืมัธยมศึกษา 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 
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ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 30 28.79 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมสีุขภาวะที่ดีและมสีุนทรียภาพ 5 4.84 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ 5 4.93 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5 4.71 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์   
 ตัดสินใจแก้ปญัหาได้อย่างมีสตสิมเหตผุล   

5 4.67 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ าเป็นตามหลักสตูร 5 4.82 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมทีักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมเีจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

5 4.82 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 2มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 50 49.76 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสทิธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

10 9.76 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพและ เกิด
ประสิทธิผล 

10 10 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

10 10 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอ้มและการบริการทีส่่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

10 10 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

5 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 10 10 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้   

10 10 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 14 การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลเุป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นที่ก าหนดข้ึน 

3 3 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 16 ผู้เรียนมีมารยาทงามตามแบบไทย 2 2 ดีเยี่ยม 
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ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการสง่เสริม 5 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป 
การศึกษาเพื่อพัฒนาและสง่เสรมิสถานศึกษาให้ยกระดบัคุณภาพสูงข้ึน 

5 5 ดีเยี่ยม 

คะแนนรวม 100 98.55 ดีเยี่ยม 

 

  ระดับขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ    ดีเยี่ยม 
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ส่วนท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

ผลการด้าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2.1    ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา2560 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 20 18.22 5 
มาตรฐานที่ 1เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  5 4.93 5 

มาตรฐานที่ 2เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 5 4.93 5 

มาตรฐานที่ 3เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 5 4.87 5 

มาตรฐานที่ 4เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 5 3.48 3 

ด้านท่ี 2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   65 60.87 5 

มาตรฐานที่  5ครูปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสทิธิภาพ

และเกิดประสทิธิพล 
20 18 5 

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
20 19.67 5 

มาตรฐานที่  7 แนวการจัดการศึกษา 20 18.4 5 

มาตรฐานที่  8สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
5 4.8 5 

ด้านท่ี 3 มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้  5 4.5 5 

มาตรฐานที่ 9สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน ให้

สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้
5 4.5 5 

ด้านท่ี 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   5 4.6 5 

มาตรฐานที่ 10 การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลเุป้าหมายตามปรัชญา 

วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย 
5 4.6 5 
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ด้านท่ี 5มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5 4.6 5 

มาตรฐานที่ 11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง

ปฏิรูปการศึกษาเพือ่ยกระดับคุณภาพให้สงูข้ึน 
5 4.6 5 

คะแนนรวม 100 92.78 5 

 
 
2.2    ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐาน/ ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  1คุณภาพของผู้เรียน ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล ดีเยี่ยม 

 

 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

1. ระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม   
 

2. น้าเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 โรงเรียนได้ด าเนินการบริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพซึง่เห็นได้จากผลการสอบระดับชาติของ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและสูงกว่าต้นสงักัดทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

3. การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  (Best Practices) 
 โรงเรียนมกีิจกรรมสุนทรียภาพทางภาษา  เพื่อฝึกและพฒันาผู้เรียนได้เรียนรู้ความงาม  ความ

ไพเราะของบทประพันธ์  ความสละสลวยของภาษาไทย  การสัมผสัคล้องจอง  และความหมายอันลึกซึ้งที่
สอดแทรกในบทประพันธ์ ทั้งนี้เพื่อสง่เสรมิใหผู้้เรียนหรือสรา้งนิสัยใหผู้้เรียนรักการอ่าน   โดยคัดเลือกบทประพันธ์
ที่เหมาะสมกบัผูเ้รียนแตล่ะช้ัน  อาทิ  ค าประพันธ์ประเภทบทกลอนดอกสร้อย  บทอาขยาน  บทกลอนสักวา  บท
กลอนบทละคร  บทกลอนสี่  บทกลอนหก  บทกลอนแปด  กาพย์ยานี  11  และโคลงสี่สุภาพ  โดยเนื้อหาในบท
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ประพันธ์สอดแทรกความรู้ทีห่ลากหลาย  ทั้งด้านสงัคมศึกษา  ประวัติศาสตร์  พุทธศาสนา  ความเช่ือ  วัฒนธรรม
ประเพณีไทย  การประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในสังคม  การอนุรกัษ์ธรรมชาติ  และสิง่แวดล้อม  ซึ่งผู้เรียนได้ประโยชน์  
มีการบันทึกความรู้  ข้อคิดและได้เรียนรู้ภาษาไทย  จากนักประพันธ์ทีม่ีช่ือเสียง  บทประพันธ์ที่ทรงคุณค่า  ความ
งดงามของภาษา  ฝึกการคิดวิเคราะห์  ได้คติสอนใจ  ได้คุณธรรม  จริยธรรมที่สามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตได้
เป็นอย่างดี   โรงเรียนมีการด าเนินงานบทสุนทรียภาพอย่างต่อเนื่องและน าข้อค้นพบจากการด าเนินงานไปพัฒนา
บทสุนทรียภาพ  เช่น  การอ่านบทร้อยกลองที่ถูกต้อง  การวิเคราะหป์ระโยชน์ที่ได้รับและการน าคุณธรรม
จริยธรรมในบทร้อยกลองสู่การปฏิบัติในชีวิตจริงมีการนิเทศตดิตาม  การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมีการสังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียนที่น าคุณธรรมต่างๆที่ได้รบัไปปฏิบัติในชีวิตจริงแล้วน าผลจากการประเมินมาใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียนใหม้ีคุณภาพยิ่งๆข้ึนต่อไป   
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ส่วนท่ี  3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 

1.สรุปผล 

 1.1 จุดเด่น  
 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น าทัง้ด้านวิชาการและการบริหาร มีความเป็นประชาธิปไตย  มี

คุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์  มีมนุษยสัมพันธ์ ส่งเสริมการท างาน
เป็นทมี  บริหารงานโดยใช้หลักการมสี่วนร่วมกระจายอ านาจ  ส่งเสรมิสนบัสนุนการพฒันาความสามารถของครู  
สร้างขวัญและก าลังใจให้กบับุคลากรในโรงเรียน  ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รบัผิดชอบเข้าใจในการ
จัดการเรียนการสอน  มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ขยันอดทนเสียสละ  พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ
อบรมศึกษาดูงานติดตามข่าวสาร ข้อมลู นวัตกรรมใหม่ๆ   ดูแลเอาใจใสผู่้เรียนทั่วถึง  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ 
รักการเรียนรู้ มีการปฏิบัตกิิจกรรมสุนทรียภาพทางภาษา  เพื่อฝึกและพฒันาผูเ้รียนได้เรียนรู้ความงาม  ความ
ไพเราะของบทประพันธ์  ความสละสลวยของภาษาไทย  การสัมผสัคล้องจอง  และความหมายอันลึกซึ้งที่
สอดแทรกในบทประพันธ์  โดยคัดเลือกบทประพันธ์ทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละช้ัน  อาทิ  ค าประพันธ์ประเภทบท
กลอนดอกสร้อย  บทอาขยาน  บทกลอนสกัวา  บทกลอนบทละคร  บทกลอนสี่  บทกลอนหก  บทกลอนแปด  
กาพย์ยานี  11  และโคลงสี่สุภาพ  โดยเนื้อหาในบทประพันธ์สอดแทรกความรู้ทีห่ลากหลาย  ทั้งด้านสังคมศกึษา  
ประวัติศาสตร์  พุทธศาสนา  ความเช่ือ  วัฒนธรรมประเพณีไทย  การประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในสงัคม  การอนรุักษ์
ธรรมชาติ  และสิง่แวดล้อม  ซึ่งผู้เรียนได้ประโยชน์  มีการบนัทึกความรู้  ข้อคิดและได้เรียนรู้ภาษาไทย  จากนัก
ประพันธ์ทีม่ีช่ือเสียง  บทประพันธ์ที่ทรงคุณค่า  ความงดงามของภาษา  ฝึกการคิดวิเคราะห์  ได้คติสอนใจ  ได้
คุณธรรม  จริยธรรมทีส่ามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตได้เปน็อย่างดี   
 
 1.2 จุดควรพัฒนา  
 ควรมีการเผยแพร่จุดเด่นของโรงเรียนประชาสัมพันธ์ใหร้ับรู้  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนนวัตกรรมอุปกรณ์
ปฏิบัติการวิชาต่างๆ   ห้องสมุดทีท่ันสมัย  ให้มีห้องสมุดอิเลก็ทรอนกิสห์นังสือเพียงพอและหลากหลาย สามารถให้
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า  ครูควรศึกษารูปแบบการจัดกจิกรรมวิธีการสอนแบบสมัยใหม่  เน้นการจัดกิจกรรมโดยใช้
แหล่งเรียนรู้ภายในให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  ควรให้นักเรียนใช้การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอรเ์น็ตแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ให้มากขึ้น 
 
2. แนวทางการพัฒนา  
 พัฒนาครสูนับสนุนให้ใช้สื่อ  ให้การอบรม  นิเทศ  ศึกษาดูงานจากองค์กรทีจ่ัดการศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพ     
น านวัตกรรมการเรียนการสอน  จากเครอืข่ายต่างๆมาพฒันาการจัดการเรียนรู้ให้มปีระสิทธิภาพสงูข้ึน   พัฒนาสื่อ
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เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ปรบัปรุงห้องปฏิบัติการใหท้ันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียน  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ใหส้ามารถปฏิบัติงานในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสงูยิ่งๆข้ึน 
 
3. ความต้องการช่วยเหลือ  
  โรงเรียนมีความต้องการช่วยเหลือทั้งจากต้นสงักัดและองค์กรอื่นๆในด้าน เอกสาร เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่
คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน  รวมทัง้การเข้ารับการอบรม  ประชุมปฏิบัติการ  ในเรื่องเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย  รวมทัง้การพัฒนาเครื่องมือการวัดการประเมินทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานและตัวช้ีวัดของ
หลักสูตร   
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ส่วนท่ี 4  ภาคผนวก 
 
ผลการประเมินภายนอกรอบสาม  
  โรงเรียน ชินวร ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ.  รอบสาม เมื่อวันที่  2  ถึง  4  

เดือน มกราคม พ.ศ.  2556  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  3กลุม่ตัวบ่งช้ี คือ 

กลุ่มตัวบง่ช้ีพื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลกัษณ์ กลุ่มตัวบง่ช้ีมาตรการสง่เสรมิ ซึ่งสรปุผลการประเมินโดยภาพรวมตาม

มาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี ้   

  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ประถมศึกษา  

การศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษา  น้ าหนัก

(คะแนน) 

คะแนนที่

ได ้

ระดับ

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.80 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.61 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.61 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.17 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 16.12 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ

ต้นสังกัด 

5.00 4.96 ดีมาก 

กลุ่มตัวบง่ช้ีอัตลักษณ์    

ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธ 

กิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็น 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 
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กลุ่มตัวบง่ช้ีมาตรการสง่เสรมิ    

ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ 

สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน 

 รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศทีส่อดคล้องกับแนวทางการ 

ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 93.27 ดีมาก 

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทกุตัวบ่งช้ี ตั้งแต่ 80 คะแนนข้ึนไป      ใช่     ไม่ใช่ 

สถานศึกษามีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดบัดีข้ึนไป 10 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี       ใช่     ไม่ใช่ 

ไม่มีตัวบ่งช้ีใดที่มรีะดับคุณภาพต้องปรบัปรุง หรือ ต้องปรบัปรุงเรง่ด่วน       ใช่    ไม่ใช่ 

สรปุผลการจัดการศึกษาระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา      ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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