
           

 



           

คํานํา 
 

โรงเรียนชินวร  ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  รอบแรกในปการศึกษา 2547 ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  รอบสองในปการศึกษา 2551 และ
ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน)  รอบสามในปการศึกษา 2555 และปการศึกษา 2558 โรงเรียนไดรับการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษาท่ีมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล  คณะผูบริหารและบุคลากรของโรงเรียนมีการพฒันาปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง  และมุงมั่นท่ีจะพัฒนาโรงเรียนเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  รอบท่ี 4 
และเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 48 ท่ีวา  ใหสถานศึกษามี
การจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  และเปดเผยตอสาธารณชน  เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา  เอกสารฉบับนี้นี้จัดทําขึ้นตามกรอบกฎกระทรวงการประกนั
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
และประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย
การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561    
 ดวยเหตุนี้  โรงเรียนชินวรจึงไดจัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําป 2562 โดย
นําเสนอขอมูลท่ีไดจากการประเมิน  วิเคราะห สรุปผล และจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ  ท้ังท่ีเปนจุดเดน และแนวทาง
ในการพัฒนาท่ีตองปรับปรุงใหบุคลากรภายในสถานศึกษา  ผูปกครอง  ชุมชน หนวยงานตนสังกัด และผูเกี่ยวของ
ทราบ   
 เอกสารฉบับนี้ไดรับความรวมมือจากบุคลากรผูเกี่ยวของทุกฝายรวมดําเนินงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
หากมีขอเสนอแนะประการใดโปรดใหขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนตอไป จักขอบพระคุณยิ่ง 
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สวนที่ 1 
บทสรุปของผูบริหาร 

 
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน 

 โรงเรียนชินวร รหัส  1110100427     ท่ีต้ัง 24/5 แขวงคลองกุม เขต บึงกุม จังหวัด

กรุงเทพมหานคร  สังกัด  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  โทร0-2377-9889  โทรสาร 

0-2374-5097  e-mail :chinavorn.@gmail.com  website www.chinavorn.ac.th  ไดรับอนุญาต

จัดต้ัง เมื่อป พ.ศ. 2528   เปดสอนระดับช้ัน อนุบาลท่ี 2  ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6   เนื้อที่ 5 ไร 200  

ตารางวา  เขตพื้นท่ีบริการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จํานวนนักเรียน   

363   คน จํานวนบุคลากรของโรงเรียน   48   คน ( ขอมูลวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2562 ) 

 
ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 

   2)  หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ  ( ตารางแสดงผลการประเมินปรากฏ 
         ในภาคผนวก ) 
 2.1 ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินการอาน การเขียน  การส่ือสาร และการคิดคํานวณ โดยคณะกรรมการ 
      ประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2562 
 2.2 ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ 
              คิดเห็นและแกปญหา โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2562 
 2.3 ตารางท่ี 3 แสดงผลการประเมินการความสามารถในการสรางนวัตกรรม โดยคณะกรรมการประเมิน 
             คุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2562 
 2.4 ตารางท่ี 4 แสดงผลการประเมินความสามรถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร โดย 
             คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2562 
 2.5 ตารางท่ี 5 แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยคณะกรรมการ 
             ประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2562 

2.6 ตารางท่ี 6 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบผลการ 
     ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

 2.7 ตารางท่ี 7 แสดงผลการประเมินการมีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ โดย 
             คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2562 
 2.8 ตารางท่ี 8 แสดงผลการประเมินการมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดย 
             คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2562 
 2.9 ตารางท่ี 9 แสดงผลการประเมินความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย โดยคณะกรรมการประเมิน 
             คุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2562 
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 2.10 ตารางท่ี 10 แสดงผลการประเมินการยอมรบัท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
               โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2562 
 2.11 ตารางท่ี 11 แสดงผลการประเมินสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม โดยคณะกรรมการประเมิน 
               คุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2562 
 2.12 ตารางท่ี 12 แสดงผลการประเมิน กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   
         โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2562 
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   3)  โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ 
 3.1  แผนปฏิบัติงานที่ 1 วิชาการ 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผูเรียน   
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งาน  โครงการ  กิจกรรม 
1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น 

4. ครูมีความรู

ความสามารถในการ

จัดการเรียนการสอน

ท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

5. โรงเรียนมีการ

จัดการเรียนการสอน

ท่ีใชส่ือเทคโนโลยี

นวัตกรรม  การ

นําเสนอผลงานทาง

วิชาการและการจัด

บรรยากาศท่ีเอื้อตอ

การเรียนรู 

1.รอยละของผูเรียนมีความสามารถ
ในการอาน การเขียน การส่ือสาร
และการคิดคํานวณตามเกณฑของ
แตละระดับช้ัน 
 

 

 

 

 

 

2.รอยละของผูเรียนมีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี

วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน

ความคิดเห็น และแกปญหา 

3.รอยละของผูเรียนมีความสามารถ

ในการสรางนวัตกรรม 

4.รอยละของผูเรียนมีความสามารถ

ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 

5.รอยละของผูเรียนมีความกาวหนา

ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

6.รอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและพัฒนาการจากผล

การสอบวัดระดับชาติ 

7.รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะ

พื้นฐานพรอมในการศึกษาตอใน

ระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 

1.โครงการพัฒนาทักษะการอาน การเขียน  

การส่ือสาร การคิดคํานวณ 

กิจกรรมท่ี1.ทักษะการอาน การเขียน  

กิจกรรมท่ี2.บทสนทนาภาษาอังกฤษ  

กิจกรรมท่ี3.เสริมไอคิวคณิตศาสตร 

2.โครงการสรางนิสัยรักการอาน 

กิจกรรมท่ี1 สุนทรียภาพทางภาษา 

กิจกรรมท่ี2 ยอดนักอาน  กิจกรรมท่ี3 วันภาษาไทย 

กิจกรรมท่ี4 วันสุนทรภู 

3. งานหองสมุดและสัปดาหหองสมุด 

4.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใช

กระบวนการวิจัยและนําเสนอผลงาน 

กิจกรรมท่ี1การจัดการเรียนรูแบบ STEM  EDUCATION  

กิจกรรมท่ี2 การจัดการเรียนรูแบบโครงงานProject  

Approach (นําเสนอผลงานโดยเนนการใช ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี นวัตกรรม) 

5.โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรู5 กลุมสาระการเรียนรู(ภาษาไทย 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา และ

ภาษาอังกฤษ)  

6. งานวิเคราะหสภาพผูเรียนและซอมเสริม 

 7.โครงการพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผล 
8.โครงการติวเขมการทดสอบระดับชาติ (O-NET ,RT 

,NT , ขอสอบมาตรฐานกลาง) 

9.งานสงเสริมความสามารถพิเศษดานวิชาการ 

10.โครงการพัฒนาความพรอมในการศึกษาตอ 

11. งานวันวิทยาศาสตร 

12. งานนิทรรศการวิชาการ 
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     3.2  แผนปฏิบัติงานที่ 2  กิจการนักเรียนและบริการ 

  มาตรฐานที่  1คุณภาพของผูเรียน 

       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งาน  โครงการ  กิจกรรม 
2. ผูเรียนมี

คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคตามเกณฑท่ี

โรงเรียนกําหนด 

7. ผูเรียนมี

พฤติกรรมของความ

เปนไทยตามวิถีไทย

และเกณฑท่ีโรงเรียน

กําหนด 

1.รอยละของผูเรียนมี

คุณลักษณะและคานิยมท่ีดี

ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

 

2.รอยละของผูเรียนมีความ

ภูมิใจในทองถิ่นและความ

เปนไทย 

 

 

 

 

3.รอยละของผูเรียนยอมรับ

ท่ีจะอยูรวมกันบนความ

แตกตางและหลากหลาย 

 

 

 

 

 

4.รอยละของผูเรียนมีสุข

ภาวะทางรางกายและ

ลักษณะจิตสังคม 

 

1.โครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดี 

กิจกรรมท่ี1.อัตลักษณ และเอกลักษณของโรงเรียน 

กิจกรรมท่ี2. แสงธรรมสองปญญา 

2.งานเขาคายพุทธบุตร 

3.โครงการสรางความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

(ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู) 

กิจกรรมท่ี1.กิจกรรมทัศนศึกษา(บูรณาการ 8 กลุมสาระ

โครงงานช้ันป.1– ป. 6 ) 

กิจกรรมท่ี2.กิจกรรมภูมิปญญาทองถิ่น(STEMโครงงาน

ช้ันป.1– ป. 6 ) 

 

4.โครงการความแตกตางทางวัฒนธรรม 

กิจกรรมท่ี1วันแหเทียนจํานําพรรษา 

กิจกรรมท่ี2วันลอยกระทง 

กิจกรรมท่ี3วันคริสตมาส 

กิจกรรมท่ี4วันขึ้นปใหม 

กิจกรรมท่ี5วัฒนธรรมท่ีแตกตาง(ของวัฒนธรรมชาวจีน 

คริสต อิสลาม) 

 

5.โครงการพัฒนาสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิต

สังคม 

กิจกรรมท่ี1.สุขภาพอนามัย 

กิจกรรมท่ี2บริการอาหารกลางวันและน้ําด่ืม 

กิจกรรมท่ี3กีฬาสี 

กิจกรรมท่ี4สงเสริมความสามารถพิเศษดานสุนทรียศิลป 

6.งานลูกเสือ – เนตรนารี  

7.งานวันเด็กแหงชาติ 

8.งานแสดงความยินดีกับความสําเร็จ 
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3.3  แผนปฏิบัติงานที่ 3 บริหารบุคลากรและอาคารสถานที่ 

      มาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

            มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ 

 

เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งาน  โครงการ  กิจกรรม 
3. โรงเรียนมีระบบ

การบริหารและการจัด

การศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

5. โรงเรียนมีการ

จัดการเรียนการสอน

ท่ีใชส่ือเทคโนโลยี

นวัตกรรม  การ

นําเสนอผลงานทาง

วิชาการและการจัด

บรรยากาศท่ีเอื้อตอ

การเรียนรู 

6. ครูสามารถจัดการ

เรียนรูสูความเปน

สากล และผูเรียนมี

พฤติกรรมท่ีแสดงออก

สูความเปนสากล 

ระดับคุณภาพของการ

บริหารและการจัด

การศึกษา 

1.จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนชินวร 
ปการศึกษา 2561 – 2563  
2.จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป 4 ฝาย ไดแก 

   ฝายวิชาการ  ,   ฝายกิจการนักเรียนและบริการ 

   ฝายบริหารบุคลากรและอาคารสถานท่ี 

   ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

3.โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 

กิจกรรมท่ี 1การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร สังคมศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม(สาระภูมิศาสตร) 

กิจกรรมท่ี 2อบรมครูเรื่องการประกันคุณภาพแนวใหม 

กิจกรรมท่ี 3พัฒนาความสามารถครูผูสอนดานการใช

นวัตกรรม เทคโนโลยี 

กิจกรรมท่ี 4งานพัฒนาคุณธรรมบุคลากร 

กิจกรรมท่ี 5งานอบรมสัมมนาศึกษาดูงานภายใน 

ภายนอกโรงเรียน 

4.งานพัฒนาอาคารเรียน หองเรียน หองประกอบการ

เรียนและบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

5.งานกํากับติดตามประเมินผลการบริหารและการจัด

การศึกษาและนิเทศการจัดการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี1การกํากับติดตามและประเมินผลการบริหาร 

กิจกรรมท่ี2งานนิเทศการจัดการเรียนรู 

6.งานประชาสัมพันธโรงเรียน  

7.งานโสตทัศนูปกรณ 

8.งานสรางขวัญและกําลังใจ 
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3.4  แผนปฏิบัติงานที่ 4  ประกันคุณภาพการศึกษา 

       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
 

เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งาน  โครงการ  กิจกรรม 
3. โรงเรียนมีระบบ

การบริหารและการ

จัดการศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

ระดับคุณภาพของระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน 

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

1.กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให

เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและ

ประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดและคาเปาหมาย

ของโรงเรียน 

2.จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

3.จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปทุกปการศึกษาและ

ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว 

4.จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ 1  

ครั้ง 

5.ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

6.จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมิน

คุณภาพภายใน(SAR.) 

7.นําผลการประเมินเสนอตอคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนใหความเห็นชอบ 

8.นําผลการประเมินเสนอตอคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนใหความเห็นชอบ 

9.รายงานผลการประเมินตอตนสังกัดและเผยแพรตอ

สาธารณชน 

10.นําผลการประเมินไปใชเปนขอมูลในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
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   4)  นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี 

4.1   บทสุนทรียภาพทางภาษา 
4.2   การนําเสนอช้ินงาน/ผลงาน 
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สวนที่ 2 
ขอมูลพื้นฐาน 

 
1. ขอมูลพื้นฐาน 

 
1.1 โรงเรียนชินวร รหัส  1110100427     ท่ีต้ัง 24/5 แขวงคลองกุม เขต บึงกุม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
สังกัด  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  โทร0-2377-9889  โทรสาร 0-2374-5097  e-
mail :chinavorn.@gmail.com  website www.chinavorn.ac.th  ไดรับอนุญาตจัดต้ัง เมื่อป พ.ศ. 2528   
เปดสอนระดับช้ัน อนุบาลท่ี 2  ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6   เนื้อท่ี 5 ไร 200  ตารางวา  เขตพื้นท่ี
บริการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวนนักเรียน   363   คน จํานวน
บุคลากรของโรงเรียน   48   คน  ( ขอมูลวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2562 ) 
 
ลักษณะผูรับใบอนุญาต  
   บุคคลธรรมดา 

     
ประเภทโรงเรียน 
  ประเภทโรงเรียนในระบบ 
  สามัญศึกษา 
   สามัญปกติ 
การจัดการเรียนการสอน 
  ปกติ  (สามัญศึกษา)  
 
 
1.2  จํานวนหองเรียน/ผูเรียนจําแนกตามระดับที่เปดสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ระดับที่เปดสอน 

จํานวน

หองเรียน 

จํานวนผูเรียน

ปกติ  
รวมจํานวน

ผูเรียน 
หองเรียนปกติ ชาย หญิง 

ระดับประถมศึกษา     

ประถมศึกษาปท่ี 1 2 29 26 55 

ประถมศึกษาปท่ี 2 2 33 24       57 

ประถมศึกษาปท่ี 3 3 32 35 67 

ประถมศึกษาปท่ี 4 2 32 27 59 

ประถมศึกษาปท่ี 5 2 25 31 56 

ประถมศึกษาปท่ี 6 3 37 32 69 

รวมทั้งสิ้น 14 188 175 363 
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 1.3  จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   

  1.3.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง 
 

ประเภท/ตําแหนง 
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผูบริหารสถานศึกษา      

- ผูรับใบอนุญาต/ผูอํานวยการ - - 1 - 1 

- ผูจัดการ - - 1 - 1 

รวม - - 2 - 2 

2. ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน      

ระดับประถมศึกษา      

- ครูบรรจุ 1 18 3 - 22 

- ครูไมบรรจุ - 3 - - 3 

- ครูตางชาติ - 4 - - 4 

รวม 1 25 3 - 29 

3. บุคลากรทางการศึกษา      

- เจาหนาท่ี 1 2 - - 3 

4. อื่นๆ - นักการ+ยาม 14 - - - 14 

รวม 15 2 - - 17 

รวมทั้งสิ้น 16 27 5 - 48 

 
 
สรุปอัตราสวน 
  
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ระดับประถมศึกษา 
จํานวนผูเรียนตอครู    363 : 29   =   13 : 1    
จํานวนผูเรียนตอหอง  363 : 14   =   26 : 1 
 
   
 
 
 
 
 



  10 
            

  1.3.2  สรุปจํานวนครูผูสอน จําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู 
   กรณีท่ี 1  ครูสอนหลายระดับช้ันใหกรอกขอมูลในระดับท่ีมีจํานวนช่ัวโมงสอนมากท่ีสุด 
   กรณีท่ี 2  ครูท่ีจบวิชาเอกการประถมศึกษาถือวาตรงเอกสามารถสอนไดในทุกวิชา ใน
ระดับประถมศึกษา 

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู 

จํานวนครูผูสอน 

ประถมศึกษา 

ตรงเอก  ไมตรงเอก 

ภาษาไทย 3 1 

คณิตศาสตร 3 1 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 - 

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 2 - 

สุขศึกษาและพลศึกษา 2 - 

ศิลปะ 3 - 

การงานอาชีพ 3 - 

ภาษาตางประเทศ 8 - 

   
      1.3.3  สรุปจํานวนครูผูสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
จํานวนครูผูสอน 

ประถมศึกษา 

⊗  กิจกรรมนักเรียน  

- ลูกเสือ 24 

- เนตรนารี 24 

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 24 

⊗   กิจกรรมแนะแนว 24 

⊗  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 24 

   
    1.3.4   สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน 

ลูกเสือ/เนตรนารี 

/ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญ

ประโยชน 

จํานวนผูบังคับบัญชา 

จํานวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดต้ังกองลูกเสือ 

มีวุฒ ิ ไมมีวุฒ ิ จัดต้ัง ไมจัดต้ัง 

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 14 7 7 9  

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  10 9 1 9  

รวม 24 16 8 9  
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2. ขอมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ปรัชญา ความรู คู ความดี 

วิสัยทัศน ภายในปการศึกษา 2563 โรงเรียนชินวรพัฒนาสูมาตรฐานการศึกษา  

กาวหนาการใชเทคโนโลยี  นวัตกรรมนําสูความเปนสากล  บนพื้นฐานของ

วิถีไทย 

พันธกิจ 1. พัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น 

2. สงเสริมการจัดกิจกรรมมุงพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

3. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

4. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

5.  พัฒนาส่ือเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู การนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการและสงเสริมการจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู 

6. พัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนสูความเปนสากล 

7. สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามวิถี

ไทย 

เปาหมาย 1 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด 

3 โรงเรียนมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

4 ครูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

5 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนท่ีใชส่ือเทคโนโลยีนวัตกรรม  การ

นําเสนอผลงานทางวิชาการและการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

6 ครูสามารถจัดการเรียนรูสูความเปนสากล และผูเรียนมีพฤติกรรมท่ี

แสดงออกสูความเปนสากล 

7 ผูเรียนมีพฤติกรรมของความเปนไทยตามวิถีไทย และเกณฑท่ีโรงเรียน

กําหนด 

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ 

 

1. พัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

2. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

4 .พัฒนาตามบริบทของโรงเรียน 

เอกลักษณ ลูกชินวรเปนคนดี 

อัตลักษณ มารยาทดี มีน้ําใจ  
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3. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 
 

 

ยุทธศาสตร

ตามแผนฯของ

โรงเรียน โครงการ 

เปาหมาย ผลสําเร็จ 

มาตรฐาน

การศึกษา

ของ

สถานศึกษา 

*** 

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัดประเด็น

การติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษา

ธิการ 

ปริมาณ 

(จํานวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(รอยละ) 
คุณภาพ 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

ยุทธศาสตร 

ที ่1 

1. โครงการพัฒนาทักษะ

การอาน การเขียน  

การสื่อสาร การคิด

คํานวณ 

100 92 100 93.92 มฐ.1.1 1) ขอที่ 1 ขอที่ 9 

2.โครงการสรางนิสัยรัก

การอาน 

100 92 100 100 มฐ.1.1 1) ขอที่ 1 ขอที่ 9 

3. งานหองสมุดและ

สัปดาหหองสมุด 

100 92 100 100 มฐ.1.1 1) ขอที่ 2 ขอที่ 9 

4.โครงการพัฒนาการ

จัดการเรียนรูโดยใช

กระบวนการวิจัยและ

นําเสนอผลงาน 

 

100 86 100 94.97 มฐ.1.1 2) 

มฐ.1.1 3) 

ขอที่ 1 ขอที่ 6 

5.โครงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรู 5 

กลุมสาระการเรียนรู

(ภาษาไทย คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร  สังคม

ศึกษา และภาษาอังกฤษ) 

  

100 82 100 100 มฐ.1.1 4) ขอที่ 1 ขอที่ 6 

6.โครงการติวเขมการ

ทดสอบระดับชาติ (O-

NET ,RT ,NT , ขอสอบ

มาตรฐานกลาง) 

 

100 82 100 82.61 มฐ.1.1 5) 

มฐ.3 3) 

ขอที่ 1 - 
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3.ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา (ตอ) 
 
 

ยุทธศาสตร

ตามแผนฯของ

โรงเรียน โครงการ 

เปาหมาย ผลสําเร็จ 

มาตรฐาน

การศึกษา

ของ

สถานศึกษา 

*** 

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัดประเด็น

การติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษา

ธิการ 

ปริมาณ 

(จํานวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(รอยละ) 
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร 

ที ่1 

7.งานสงเสริม

ความสามารถพิเศษดาน

วิชาการ 

100 80 100 87.20 มฐ.1.1 5) ขอที่ 1 - 

8.โครงการพัฒนาความ

พรอมในการศึกษาตอ 

100 92 100 100 มฐ.1.1 6) ขอที่ 1 ขอที่ 2 

9. งานวันวิทยาศาสตร 100 85 100 90.36 มฐ.1.1 6) ขอที่ 1 ขอที่ 3,6 

10. งานนิทรรศการ

วิชาการ 

100 95 100 100 มฐ.1.1 6) ขอที่ 1 ขอที่ 3,6,7 

11.โครงการพัฒนา

คุณลักษณะที่พึงประสงค

และคานิยมที่ดี 

100 92 100 100 มฐ.1.2 1) ขอที่ 1 ขอที่ 1 

12.งานเขาคายพุทธบุตร 100 92 100 100 มฐ.1.2 1) ขอที่ 1 ขอที่ 1 

13.โครงการสรางความ

ภูมิใจในทองถ่ินและความ

เปนไทย(ลดเวลาเรียน

เพ่ิมเวลารู) 

 

100 92 100 94.97 มฐ.1.2 2) ขอที่ 1 ขอที่ 2,3,6,7,9 

14.โครงการความ

แตกตางทางวัฒนธรรม 

100 92 100 90.81 มฐ.1.2 3) ขอที่ 1 ขอที่ 1 

15.โครงการพัฒนาสุข

ภาวะทางรางกายและ

ลักษณะจิตสังคม 

 

100 92 100 89.7 มฐ.1.2 4) ขอที่ 1 ขอที่ 1 

16.งานลูกเสือ – เนตร

นารี  

100 92 100 95.26 มฐ.1.2 4) ขอที่ 1 ขอที่ 1 

17.งานวันเด็กแหงชาติ 100 92 100 92.58 มฐ.1.2 4) ขอที่ 1 ขอที่ 1,3 

18.งานแสดงความยินดี

กับความสําเร็จ 

100 85 100 91.52 มฐ.1.2 4) ขอที่ 1 ขอที่ 1 
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3.ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา (ตอ) 
 
 

ยุทธศาสตร

ตามแผนฯของ

โรงเรียน โครงการ 

เปาหมาย ผลสําเร็จ 

มาตรฐาน

การศึกษา

ของ

สถานศึกษา 

*** 

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัดประเด็น

การติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษา

ธิการ 

ปริมาณ 

(จํานวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(รอยละ) 
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร 

ที่ 2 

1.โครงการพัฒนาครูและ

บุคลากร 

100 90 100 92.09 มฐ.2 ขอที่ 1,3 ขอที่ 2,3,5,6 

  

2.งานพัฒนาอาคารเรียน 

หองเรียน หอง

ประกอบการเรียนและ

บรรยากาศที่เอื้อตอการ

เรียนรู 

 

100 90 100 91.57 มฐ.2 ขอที่ 2,3 - 

3.งานกํากับติดตาม

ประเมินผลการบริหาร

และการจัดการศึกษาและ

นิเทศการจัดการเรียนรู 

 

100 90 100 90.95 มฐ.2 ขอที่ 3 - 

4.งานประชาสัมพันธ

โรงเรียน 

 

100 90 100 100 มฐ.2 - - 

5.งานโสตทัศนูปกรณ 100 90 100 90.75 มฐ.2 ขอที่ 2 - 

6.งานสรางขวัญและ

กําลังใจ 

100 90 100 100 มฐ.2 ขอที่ 2 - 

7.โครงการพัฒนางาน

ปกครอง 

 

100 90 100 94.13 มฐ.2 ขอที่ 1 ขอที่ 1 

8.งานสัมพันธชุมชน 100 90 100 100 มฐ.2 ขอที่ 7 - 

9.โครงการพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

 

100 90 100 100 มฐ.2.2 ขอที่ 1,3 - 
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3.ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา (ตอ) 
 
 

ยุทธศาสตร

ตามแผนฯของ

โรงเรียน โครงการ 

เปาหมาย ผลสําเร็จ 

มาตรฐาน

การศึกษา

ของ

สถานศึกษา 

*** 

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัดประเด็น

การติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษา

ธิการ 

ปริมาณ 

(จํานวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(รอยละ) 
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร 

ที่ 3 

1.โครงการพัฒนาการ

จัดการเรียนรูโดยใช

กระบวนการวิจัยและ

นําเสนอผลงาน 

100 92 100 100 มฐ.3.1 ขอที่ 1 ขอที่ 3,6 

2. โครงการพัฒนาระบบ

การวัดผลประเมินผล 

100 92 100 94.87 มฐ.3.4 ขอที่ 1 - 

3. งานวิเคราะหสภาพ

ผูเรียนและซอมเสริม 

100 100 100 100 มฐ.3 ขอที่ 1 - 

ยุทธศาสตร 

ที่ 4 

1.โครงการพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม และ

บรรยากาศที่เอื้อตอการ

เรียนรู 

100 92 100 100 มฐ.2 ขอที่ 2 - 

2.งานพัฒนาผูเรียนสู

ประชาคมอาเซียน 

100 92 100 100 มฐ.2 ขอที่ 1 - 

3.โครงการ พัฒนาการ

จัดการเรียนรูบูรณาการ 

ความดี เศรษฐกิจ

พอเพียง ความเปนไทย 

และภาษาตางประเทศ 

100 92 100 100 มฐ.3 ขอที่ 1 ขอที่ 1,7,8,9 

4.โครงการเดินตาม

รอยเทาพออยูอยาง

พอเพียง 

100 90 100 91.31 มฐ.2 ขอที่ 1 ขอที่1,2,3,6 

5.โครงการวิถีไทย 100 92 100 92.99 มฐ.2 ขอที่ 1 ขอที่1 

 
***  ยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตรท่ี 2   การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
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 ยุทธศาสตรท่ี 4   การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
 ยุทธศาสตรท่ี 7   การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
***  ตัวชี้วัดประเด็นการติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏอยูหนา 17 ขอ 7  

 
4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

วิชา 

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จํานวน 

นักเรียน    

ที่เขาสอบ 

คะแนนเฉลี่ย

ระดับ 

ประเทศ       

ป 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ (O-NET) 
*** 

ผลตาง 

คะแนน

เฉลี่ย 

(4) 

*** 

รอยละของ

ผลตาง

คะแนน

เฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบ

กับรอยละ 3 

(6) 

2560 

(1) 

2561 

(2) 

2562 

(3) 

ภาษาไทย 69 69 49.07 56.81 69.27 64.20 -5.07 -7.32 ไมมีพัฒนาการ 

คณิตศาสตร 69 69 32.90 54.68 59.57 50.72 -8.85 -14.86 ไมมีพัฒนาการ 

วิทยาศาสตร 69 69 35.55 46.06 48.51 45.93 -2.58 -5.32 ไมมีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 69 69 34.42 54.94 61.44 55.18 -6.26 -10.19 ไมมีพัฒนาการ 

 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลตางคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใสเคร่ืองหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  รอยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ใหใสเคร่ืองหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีคารอยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ต้ังแต 3.00 ขึ้นไป แปลผลวา  “มีพัฒนาการ” 
          มีคารอยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวา  “มีพัฒนาการแตไมถึงรอยละ 3” 
     มีคารอยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลวา “ไมมีพัฒนาการ” 
 

ปการศึกษา 2560 มีนักเรียนคะแนนเต็ม 100 คะแนน คือ 

คณิตศาสตร   ไดแก ด.ญ.ปวิชญา   การินทร 

ภาษาอังกฤษ  ไดแก ด.ญ.พุทธิชา   วงศเดนวงศ 

                        ด.ช.กฤตภาส   อาริยวัฒน 

                        ด.ญ.ญัณฑิตา   ดีอันกอง 

ปการศึกษา 2561 มีนักเรียนคะแนนเต็ม 100 คะแนน คือ 

คณิตศาสตร   ไดแก ด.ญ.อณัญญา   เขียวประเสริฐ 

ปการศึกษา 2562 มีนักเรียนคะแนนเต็ม 100 คะแนน คือ 

คณิตศาสตร   ไดแก ด.ช.ชยพล   ชุยหิรัญ 
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จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 
ระดับประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 
 

 

กลุมสาระ 

การเรียนรู/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 

 

จํานวน

นักเรียน 

จํานวนนักเรียนที่

มีผลระดับ 3 ขึ้น

ไป 

 

รอยละ 

 

จํานวน

นักเรียน 

จํานวนนักเรียนที่

มีผลระดับ 3 ขึ้น

ไป 

 

รอยละ 

 

จํานวน

นักเรียน 

จํานวนนักเรียนที่

มีผลระดับ 3 ขึ้น

ไป 

 

รอยละ 

ภาษาไทย 55 46 83.64 56 55 98.21 67 67 100 

คณิตศาสตร 55 48 87.27 56 55 98.21 67 66 98.51 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 55 48 87.27 56 48 85.71 67 63 94.43 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 55 55 100 56 56 100 67 66 98.51 

ประวัติศาสตร 55 55 100 56 56 100 67 66 98.51 

สุขศึกษาและพลศึกษา 55 55 100 56 56 100 67 67 100 

ศิลปะ 55 55 100 56 51 91.07 67 62 92.54 

การงานอาชีพ 55 55 100 56 56 100 67 67 100 

ภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) 55 46 83.64 56 51 91.07 67 65 97.01 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 55 38 69.09 56 43 76.79 67 66 98.51 

หนาท่ีพลเมือง 55 55 100 56 56 100 67 67 100 

จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 
ระดับประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 
 

 

กลุมสาระ 

การเรียนรู/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 

ป.4 ป.5 ป.6 

 

จํานวน

นักเรียน 

จํานวนนักเรียนที่

มีผลระดับ 3 ขึ้น

ไป 

 

รอยละ 

 

จํานวน

นักเรียน 

จํานวนนักเรียนที่

มีผลระดับ 3 ขึ้น

ไป 

 

รอยละ 

 

จํานวน

นักเรียน 

จํานวนนักเรียนที่

มีผลระดับ 3 ขึ้น

ไป 

 

รอยละ 

ภาษาไทย 59 59 100 56 55 98.21 69 60 86.96 

คณิตศาสตร 59 52 88.14 56 49 87.50 69 52 75.36 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 59 50 84.75 56 45 80.36 69 58 84.06 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 59 59 100 56 56 100 69 69 100 

ประวัติศาสตร 59 59 100 56 56 100 69 69 100 

สุขศึกษาและพลศึกษา 59 59 100 56 56 100 69 68 98.55 

ศิลปะ 59 51 86.44 56 41 73.21 69 64 92.75 

การงานอาชีพ 59 59 100 56 56 100 69 69 100 

ภาษาตางประเทศ(อังกฤษ) 59 57 96.61 56 55 98.21 69 69 100 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 59 59 100 56 56 100 69 69 100 

หนาท่ีพลเมือง 59 59 100 56 56 100 69 69 100 
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ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

 

สมรรถนะ 

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จํานวน

นักเรียน 

ที่เขา

สอบ 

คะแนน

เฉลี่ยระดับ 

ประเทศ 

ป 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ

สมรรถนะ 

*** 

ผลตาง 

คะแนน

เฉลี่ย 

(4) 

*** 

รอยละของ

คะแนน

เฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 

พัฒนาการ

เทียบกับ รอย

ละ 3 

(6) 

2560 

(1) 

2561 

(2) 

2562 

(3) 

ดานภาษา

(Literacy) 

67 67 46.46 65.51 65.66 57.19 -8.32 -12.67 ไมมี

พัฒนาการ 

ดานคํานวณ 

(Numeracy) 

67 67 44.94 50.14 58.73 55.41 -3.32 -5.65 ไมมี

พัฒนาการ 

ดานเหตุผล 

(reasoning) 

67 67 - 57.29 56.14 - - - - 

***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลตางคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใสเคร่ืองหมายลบ  
***   (5)  =   (4) x 100  รอยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ใหใสเคร่ืองหมายลบ   
                    (2) 
***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีคารอยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ต้ังแต 3.00 ขึ้นไป แปลผลวา  “มีพัฒนาการ” 
          มีคารอยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวา  “มีพัฒนาการแตไมถึงรอยละ 3” 
     มีคารอยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลวา “ไมมีพัฒนาการ” 

  

ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT) 
เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

 

ความสามารถ 

ดานการอาน 

จํานวน

นักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวน

นักเรียน 

ท่ีเขาสอบ 

คะแนน

เฉล่ีย   

ระดับ     

ประเทศ       

ป 2562 

คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ 

ดานการอาน 

*** 

ผลตาง 

คะแนน

เฉล่ีย 

(4) 

*** 

รอยละของ

คะแนน

เฉล่ีย 

(5) 

แปลผล 

พัฒนาการ

เทียบกับรอย

ละ 3 

(6) 

2560 

(1) 

2561 

(2) 

2562 

(3) 

อานรูเรื่อง 55 55 72.81 80.05 81.59 80.32 -1.27 -1.56 -4.56 

อานออกเสียง 55 55 68.50 90.37 79.66 85.59 5.93 7.44 4.44 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลตางคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใสเคร่ืองหมายลบ  

 ***   (5)  =   (4) x 100  รอยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ใหใสเคร่ืองหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีคารอยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ต้ังแต 3.00 ขึ้นไป แปลผลวา  “มีพัฒนาการ” 
          มีคารอยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวา  “มีพัฒนาการแตไมถึงรอยละ 3” 
     มีคารอยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลวา “ไมมีพัฒนาการ” 
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5. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation /Best Practice ) 
  นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการท่ีนํามาใชในการปฏิบัติ เพื่อแกปญหาหรือเพื่อ

การพัฒนา ซึ่งทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองคกร อยางส้ินเชิงหรือเห็นได
ชัด เปนการพัฒนาตอยอด เพิ่มมูลคา มีเปาหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑการพิจารณา คือมีความสรางสรรค 
(C – Creative), มีความใหมในบริบทนั้นๆ (N - New)           มีคุณคามีประโยชน (V – Value-Added) 
และปรับใชไดอยางเหมาะสม (A - Adaptive) 

แบบอยางท่ีดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขึ้นตอนการปฏิบัติท่ีทําให
สถานศึกษาประสบความสําเร็จ หรือสูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 
มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การปฏิบัติตลอดจน
ความรูและประสบการณ มีรองรอยหลักฐานเชิงประจักษ เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอก
สามารถนําไปใชประโยชน 

 
ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี มาตรฐานดาน ระดับการศึกษา 

1. บทสุนทรียภาพทางภาษา 
 

คุณภาพผูเรียน การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. การนําเสนอช้ินงาน/ผลงาน 
 

คุณภาพผูเรียน การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 
 

6.  รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ  
 ปการศึกษาปจจุบัน 
 

ช่ือรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หนวยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 

หมายเหตุ 

1. รางวัลชมเชยอันดับ 1 การ

ประกวดสวดมนตหมู ทํานอง

สรภัญญะ ระดับประถมศึกษา 

ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระ

กนิษฐาธราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี เนื่องในงาน

สัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา 

“วันอาสาฬหบูชา และวัน

เขาพรรษา”  ( 16 ก.ค. 2562 ) 

สงเสริมคุณธรรม 9 ภาค/ประเทศ 

 

กรมการศาสนา 

ณ วัดพระเชตุพน

วิมลมังคลาราม ราช

วรมหาวิหาร  
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รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ  

 ปการศึกษาปจจุบัน (ตอ) 
 

ช่ือรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หนวยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 

หมายเหตุ 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

ระดับประถมศึกษา ประเภททีม

หญิงลวน การประกวดสวดมนต

หมู ฯ ทํานองสรภัญญะ ระดับ

เขตพื้นท่ีการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 2  

( 17 ธ.ค. 2562 ) 

สงเสริมคุณธรรม 9 เขตพื้นท่ี/

จังหวัด 

 

กรมการศาสนา  

3.รางวัลดีเดน ระดับ

ประถมศึกษา การประกวดสวด

มนตทํานองสรภัญญะ  

(5 ธ.ค.2562 )  

 

สงเสริมคุณธรรม 9 เขตพื้นท่ี/

จังหวัด 

 

วัดพระราม 9 

กาญจนาภิเษก 

 

4. โลเกียรติยศ แด นางสาวชฎิล

รัตน  อัศววิวัฒนพงศ   

คณะกรรมการตรวจสอบและ

ติดตามการบริหารงานตํารวจ

(กต.ตร.)ท่ีเปนบุคคลท่ี

ทรงคุณคามากควรยกยอง

ชมเชย กอประโยชนใหราชการ

และประชาชนยาวนานต้ังแต 15 

ปข้ึนไป  

 

จิตสังคม 9 ภาค/ประเทศ 

 

ผูบัญชาการตํารวจ

แหงชาติ 

 

5. โลเกียรติคุณ แก นางสาว

ชฎิลรัตน  อัศววิวัฒนพงศ  

ประธาน กต.ตร.สน.บึงกุม ให

การสนับสนุนการจัดงานเกษียณ

ขาราชการตํารวจ 

กองบัญชาการตํารวจนครบาล 4 

จิตสังคม 9เขตพื้นท่ี/

จังหวัด 

 

กองบัญชาการ

ตํารวจนครบาล 4 
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7. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป) 
 

ประเด็นตัวชี้วัด มี ไมมี 

1. การปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกตองผานกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุว

กาชาด 

9  

2. การจัดการเรียนรูเพื่อสรางทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทํา 9  

3. การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะหดวยวิธีการ Active Learning 9  

4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding) 9  

5. การพัฒนาครูใหมีความชํานาญในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษและ

ภาษาคอมพิวเตอร(Coding) 

9 
 

 

6. การจัดการเรียนรูดวย STEM Education 

6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 

6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรูตามแนวทาง STEM Education 

9 
 

 

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใชในการส่ือสารและเพิ่มทักษะสําหรับใชในการประกอบ

อาชีพ 

9 
 

 

8. การจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 9  

9. การสงเสริมทักษะการอาน เขียนภาษาไทยเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูภาษาอื่น 9  

10. การใชดิจิทัลแพลตฟอรมเพื่อการเรียนรูหรือสรางอาชีพ  9 

 
8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผานมา 
 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) - ดีมาก 

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

 
 

9.  หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก 

 ⊗  สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน 

 ⊗  สมาคมสหพันธโรงเรียนเอกชนแหงประเทศไทย 

⊗  สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

⊗  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

⊗  สมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ 
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 สวนที่ 3 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

  1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน  
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผูเรียน 

 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

 

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จํานวน

ผูเรียน 

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวน

ผูเรียนผาน

เกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน) 

*** 

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได 

 

ปฏิบัติ 

 

ไม 

ปฏิบัติ 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน        

1 มีความสามารถในการอาน การเขียน  

การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

  92 363 342 94.08 ยอดเยี่ยม 

 1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอาน

ในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด 

9 

 

-   337 92.84  

 1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียน

ในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด 

9 

 

-   344 94.77  

 1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการ

สื่อสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่

สถานศึกษากําหนด 

9 

 

-   363 100  

 1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิด

คํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑที่

สถานศึกษากําหนด 

9 

 

-   322 88.71  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด

อยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแกปญหา 

  92 363 337 92.75 ยอดเยี่ยม 

 2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถใน

การคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ 

ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผล

ประกอบการตัดสินใจ 

9 

 

-   343 94.49  

 2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

9 

 

-   304 83.75  

 2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหา

อยางมีเหตุผล 

9 -   363 100  
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(ตอ) 

 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

 

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จํานวน

ผูเรียน 

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวน

ผูเรียนผาน

เกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน) 

*** 

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได 

 

ปฏิบัติ 

 

ไม 

ปฏิบัติ 

3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม   92 363 363 100 ยอดเยี่ยม 

 3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถใน

การรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการ

ทํางานเปนทีม 

9 -   363 100  

 3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมโยง

องคความรูและประสบการณมาใชในการ

สรางสรรคสิง่ใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด 

โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

9 -   363 100  

4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร 

  92 363 343 94.49 ยอดเยี่ยม 

 4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถใน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

9 -   363 100  

 4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถใน

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในดาน

การเรียนรูการสื่อสาร การทํางานอยาง

สรางสรรค และมีคุณธรรม 

9 -   323 88.98  

5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

  92 265 254 92.27 ยอดเยี่ยม 

 5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรู

ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

9 -  363 342 94.21  

 5.2 รอยละของผูเรียนมีความกาวหนาใน

การเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจาก

พ้ืนฐานเดิม 

9 -  363 363 100  

 5.3 รอยละของผูเรียนมีความกาวหนาใน

ผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการ

ทดสอบอื่น ๆ 

9 -  69 

 

57 82.61  
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(ตอ) 

 

 

 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

 

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จํานวน

ผูเรียน 

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวน

ผูเรียนผาน

เกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน) 

*** 

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได 

 

ปฏิบัติ 

 

ไม 

ปฏิบัติ 

6 มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตอ

งานอาชีพ 

  92 216 216 100 ยอดเยี่ยม 

 6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะ

พ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ  

9 -  69 69 100  

 6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะ

พ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ

ทํางานหรืองานอาชีพ 

9 -  363 363 100  

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน        

1 การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ี

สถานศึกษากําหนด 

  92 363 363 100 ยอดเยี่ยม 

 1.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่

มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   

9 -   363 100  

 1.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและ

จิตสํานึกตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไม

ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ

สังคม 

9 -   363 100  

2 ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย   92 363 363 100 ยอดเยี่ยม 

 2.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจใน

ทองถ่ิน เห็นคุณคาของความเปนไทย 

9 -   363 100  

2.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการ

อนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย

รวมทั้งภูมิปญญาไทย 

9 -   363 100  

3 การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความ

แตกตางและหลากหลาย 

  92 363 363 100 ยอดเยี่ยม 

 - รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกัน

บนความแตกตางระหวางบุคคลในดาน

เพศ วัย  เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา

วัฒนธรรม ประเพณี 

9 -   363 100  
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(ตอ) 

 

 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

 

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จํานวน

ผูเรียน 

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวน

ผูเรียนผาน

เกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน) 

*** 

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได 

 

ปฏิบัติ 

 

ไม 

ปฏิบัติ 

4 สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม   92 358 357 99.58 ยอดเยี่ยม 

 4.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพ

กาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม และ

แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย  

9 -  353 350 99.15  

4.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับ

คนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมี

ความขัดแยงกับผูอื่น 

9 -  363 363 100  

                สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                 จํานวนประเด็นพิจารณา 

97.32 ยอดเยี่ยม 

 

หมายเหตุ   กรอกขอมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีคํานวณ 

*** ผลการประเมิน  (รอยละ)    =      100 x จํานวนผูเรียนผานเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด 
                                                                      จํานวนผูเรียนท้ังหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได 
รอยละ  00.00 – 49.99  =    กําลังพัฒนา   
รอยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
รอยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
รอยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    

 รอยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม 
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     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
*** 

คาเปาหมาย 

ผลการประเมิน 

คุณภาพที่ได ปฏิบัติ 
ไม 

ปฏิบัติ 

1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนด

ชัดเจน 

  
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน 
วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและตนสังกัด 

9 -   

 1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ท่ีสอดคลอง 

เชื่อมโยง  กับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการ

ศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด 

9 -   

 1.3 กําหนดเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจ ทันตอ             

การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

9 -   

 1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความ

เห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

9 -   

 1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียน

เผยแพร ตอสาธารณชน 

9 -   

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

อยางเปนระบบ  

9 -   

 2.2  มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบ

ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเน่ือง 

9 -   

 2.3  มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษา

จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศ

ภายใน 

9 -   

 2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนา

สถานศึกษา 

9 -   

 2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเกี่ยวของทุกฝายมี

สวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวม

รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา 

9 -   
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 (ตอ) 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
*** 

คาเปาหมาย 

ผลการประเมิน 

คุณภาพที่ได ปฏิบัติ 
ไม 

ปฏิบัติ 

3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 3.1  บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

9 -   

 3.2  บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตาม

ความตองการของผูเรียน ท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน 

และทองถ่ิน 

9 -   

 3.3  บริหารจัดการเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียน

รอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  

9 -   

 3.4  กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรยีนการสอนทุก

กลุมเปาหมาย  

9 -   

 3.5  สถานศึกษามีการปรับปรงุ และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม 

9 -   

4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  9 -   

 4.2  จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 9 -   

 4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการ

เรียนรูของผูเรียน 

9 -   

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ท่ีมีผลตอ

การเรียนรูของผูเรียน 

9 -   

 4.5  ถอดบทเรียนเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือวิธีการที่เปนแบบอยางที่ดีที่

สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน 

9 -   

5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ 

  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

และคํานึงถึงความปลอดภัย 

9 -   

 5.2  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ที่เอ้ือตอการ

เรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย 

9 -   

 5.3  จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล 

และเปนกลุม 

9 -   

 5.4  จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู และมีความ

ปลอดภัย 

9 -   
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(ตอ) 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
*** 

คาเปาหมาย 

ผลการประเมิน 

คุณภาพที่ได ปฏิบัติ 
ไม 

ปฏิบัติ 

 5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพ

ของผูเรียน 

9 -   

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน          การบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรู 

  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 6.1  ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศ                  ที่

เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

9 -   

 6.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

9 -   

 6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

9 -   

 6.4  ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการบริการจัดการและการ

จัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

9 -   

 6.5  ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา

เพ่ือใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา 

9 -   

   สรุปผลการประเมิน   =  ผลรวมคาเปาหมายทุกประเด็นพิจารณา 

                                           จํานวนประเด็นพิจารณา 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

  
 หมายเหตุ   กรอกขอมูลเฉพาะแถบสีขาว 

***  คาเปาหมาย =   จํานวนขอการปฏิบัติในแตละประเด็นพิจารณา 
 

 
 
 
 

 

 

 
   

 
 
 

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได 
ปฏิบัติ 1 ขอ    ไดระดับคุณภาพ  กําลังพัฒนา 
ปฏิบัติ 2 ขอ    ไดระดับคุณภาพ ปานกลาง 
ปฏิบัติ 3 ขอ    ไดระดับคุณภาพ ดี 
ปฏิบัติ 4 ขอ    ไดระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ขอ    ไดระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  

           คาเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพทีไ่ด 
1.00 – 1.49 ระดับคุณภาพ     กําลังพัฒนา 
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  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
        

 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จํานวน 

ครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวนครู

ผานเกณฑ

ที่โรงเรียน

กําหนด

(คน) 

*** 

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 
ปฏิบัติ 

 

ไม 

ปฏิบัติ 

1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง และสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตได 

  92 25 25 100 ยอดเยี่ยม 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตาม

มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนใหผูเรียน

ไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง 

9 -   25 100  

 1.2  มีแผนการจัดการเรียนรูที่

สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง 

9 -   25 100  

 1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู

เฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ

ตองการความชวยเหลือพิเศษ  

9 -   25 100  

 1.4  ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก 

แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู 

และนําเสนอผลงาน 

9 -   25 100  

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู

ใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได 

9 -   25 100  

2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

แหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 

  92 25 25 100 ยอดเยี่ยม 

 

 2.1 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การจัดการเรียนรู 

9 -   25 100  

 2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญา

ทองถ่ินในการจัดการเรียนรู 

9 -   25 100  

 2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหา

ความรูดวยตนเองจากสื่อที่

หลากหลาย 

9 -   25 100  
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(ตอ) 
 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จํานวน 

ครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวนครูผาน

เกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด(คน) 

*** 

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 
ปฏิบัติ 

 

ไม 

ปฏิบัติ 

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   92 25 25 100 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดย

เนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก  

9 -   25 100  

 3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ให

เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่

จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมี

ความสุข 

9 -   25 100  

4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ 

และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

  92 25 25 100 ยอดเยี่ยม 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ

จัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 

9 -      

 4.2 มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัด

และประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายใน

การจัดการเรียนรู 

9 -      

 4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเก่ียวของ

มีสวนรวมในการวัดและประเมินผล 

9 -      

 4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปใช

ในการพัฒนาการเรียนรู 

9 -      

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอน

กลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

  92 25 25 100 ยอดเยี่ยม 

 5.1 ผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยน

ความรูและประสบการณในการจัดการเรียนรู 

9 -      

 5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุง

และพัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเอง 

9 -      

      สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                     จํานวนประเด็นพิจารณา 

100 ยอดเยี่ยม 
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2.  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

  

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน  ยอดเยี่ยม 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน   

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม  

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแกปญหา 

ยอดเยี่ยม  

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม  

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม  

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม  

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม  

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน   

1. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม  

2. ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ยอดเยี่ยม  

3. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม  

4. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม  

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม  

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุมเปาหมาย 

ยอดเยี่ยม  

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม  

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ยอดเยี่ยม 

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม  

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม  

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม  

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม  

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม  

สรุปผลการประเมินระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กรณีที่  1 ใหใชฐานนิยม (Mode)  ใหระดับคุณภาพในภาพรวม 

กรณีที่  2 หากไมมีฐานนิยม (Mode)  เชน ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม ใหใช คากลาง ของระดับคุณภาพ ในที่น้ี คือ ดีเลิศ 

ยอดเยี่ยม 
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3. จุดเดน 
 

       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

คุณภาพของผูเรียน 

การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการท่ีหลากหลายเนนใหเด็กศึกษาคนควาหาความรูโดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย 

 นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห สังเคราะห สรุปเปนองคความรู จัดทําเปนช้ินงาน ผลงาน และนําเสนอช้ินงาน ผลงาน

นั้น โดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนอยางเปนระบบ  มีการวิเคราะหมาตรฐานการศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อจัดทําเปนมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน กําหนดคาเปาหมายและเกณฑคุณภาพ

และประกาศใหครู บุคลากรท่ีเกี่ยวของ นักเรียน ผูปกครอง ไดทราบโดยท่ัวกันเพื่อใหทุกคนไดมุงปฏิบัติงานสู

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนใหสําเร็จเปนไปตามคาเปาหมายและเกณฑคุณภาพท่ีกําหนด  มีการจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปทุกป

การศึกษา มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลอยางตอเนื่อง นําผลท่ีไดมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาจนทํา

ใหผลการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีการจัดทํารายงานประเมินตนเองอยางเปน

ระบบ  และนํารายงานดังกลาวเผยแพรตอสาธารณชน สงตนสังกัด รวมทั้งนําขอมูลมาสังเคราะหเพื่อใชเปน

แนวทางในการพัฒนาตอไป  

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

       ครูจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย  ผานกระบวนการคนควาหาความรูโดยใหผูเรียนเกิดการคิด
วิเคราะห เชนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน STEM  EDUCATION  GROUP  PROCESS ฯลฯ ผูเรียนนําขอมูล
ท่ีไดมาวิเคราะห สังเคราะห สรางองคความรู จัดทําเปนช้ินงาน/ผลงานและนําเสนอช้ินงาน/ผลงานโดยใช
นวัตกรรมเทคโนโลยี  
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4.  จุดควรพัฒนา 
   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

คุณภาพของผูเรียน 

พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติโดยเฉพาะผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ใหมี 

คาเฉล่ียสูงกวารอยละ 60 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

       พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความตองการของครูและสถานศึกษา และจัด
ใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน การดําเนินงานบางโครงการตองอาศัย  การใหความรูการนิเทศ
กํากับติดตามอยางตอเนื่องซึ่งตองใชเวลา การคนควาหาความรูและประสบการณปฏิบัติงานคอนขางมาก 
โรงเรียนจึงจําเปนตองระดมคณะครูและผูเกี่ยวของเพื่อดําเนินการใหประสบความสําเร็จ 
 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

       การจัดการเรียนรูในปจจุบันจําเปนตองพัฒนาครูในการใชเทคโนโลยีนวัตกรรมและส่ือทางออนไลนใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นโรงเรียนจึงพฒันาหองเรียนท่ีใชในการจัดการเรียนรูดังกลาว 
 

 

5.  แนวทางการพัฒนา 

  ระดมทรัพยากรท้ังมวลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
6. ความตองการชวยเหลือ 

       โรงเรียนตองการความชวยเหลือในเรื่องแบบฝกท่ีมีเทคนิคในการคิดคํานวณและสอดคลองกับ
มาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรจากหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


